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RESUMO 

 

O presente trabalho apresenta uma análise através do modelo Canvas para um 

projeto de negócio referente a implantação de uma padaria no município do Rio de 

Janeiro, no bairro Camorim. Para a elaboração deste modelo, apresentaremos um 

estudo da análise SWOT, exploraremos os 4Ps do Marketing, apresentaremos as 

Pesquisas primárias e secundárias, bem como os resultados de uma pesquisa de 

campo, e por fim, a apresentação do modelo canvas para o projeto de negócios da 

Padaria. A padaria terá como razão social o nome de Padaria Sonho Real.  

 

Palavras-chave: Projeto de Negócio. Canvas. Empreendedorismo. Padaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The present work presents an analysis through the canvas model for a business 

project related to the implantation of a bakery in the city of Rio de Janeiro, in the 

Camorim district. For the elaboration of this model, we will present a study of the 

SWOT analysis, explore the Marketin 4Ps, present the Primary and Secondary 

Surveys, as well as the results of a field research, and finally the presentation of the 

canvas model for the business project of the Bakery. The bakery will have as social 

name the name of Real Dream Bakery.  

 

Keywords: Business Project. Canvas. Entrepreneurship. Bakery. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho busca apresentar um projeto de negócio através do modelo 

Canvas para a abertura de uma padaria localizada em Jacarepaguá, RJ - Camorim. 

O modelo Canvas é indispensável e tem papel fundamental para analisarmos se 

será viável ou não a abertura da empresa. Também abordaremos os riscos, 

ameaças, oportunidades e apresentaremos resultados da pesquisa de campo, com 

o objetivo de estudar o mercado atuante e ouvir quais são as necessidades dos 

clientes do bairro Camorim-Rio de Janeiro-RJ. 

A padaria Sonho Real será uma empresa focada na satisfação do cliente. Sua 

missão será entender a necessidade do consumidor e assim satisfazê-la, 

respeitando a ética e os valores éticos da sociedade. Ofereceremos serviços 

diferenciados, transmitindo confiabilidade e fidelização. 

O local do empreendimento é prioritariamente composto pela classe B com o 

maior concentração e jovens adultos. A ideia inicial é estreitar parcerias com 

fornecedores e buscar suporte de consultoria e estudo de mercado com o Sebrae 

para que o empreendimento esteja sempre em dia com as atualizações do mercado, 

entregando não apenas o produto, mas qualidade e satisfação. 

O espaço será tranquilo, aconchegante, charmoso e funcional. Os principais 

produtos serão alocados em destaque na vitrine, e dentro da loja terão outras 

opções do mesmo produto e produtos de gostos diferentes. Teremos, também, 

mesas ao lado de fora para que os clientes se sintam confortáveis para tomar seu 

café da manhã, marcar pontos de encontro com os amigos, reuniões informais e etc. 

O planejamento visará nunca perder a essência da área de panificação, que é 

tradicional na localidade, o atendimento personalizado buscando reproduzir o 

aconchego do ambiente familiar, um ponto de encontro de vizinhos do bairro onde 

todos possam frequentar diariamente. 

Para compreender melhor o empreendimento, será apresentado alguns 

aspectos da história do setor de panificação, explicando a importância e influência 

cultural deste segmento alimentar;  

Foi feita uma pesquisa de dados secundária, onde coletaremos as 

informações do bairro, bem como sua renda, faixa de idade, sexo e etc. 
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Foi realizada uma pesquisa de dados primários, onde fomos à campo coletar 

informações com os clientes e analisar o mercado concorrente. 

Através da análise SWOT, será apresentada a proposta que a empresa 

poderá apresentar no mercado a partir da análise de suas forças, fraquezas, 

ameaças e oportunidades. 

 Com o modelo Canvas o projeto de negócio da padaria Sonho Real visa 

propor um modelo de negócio que busca apresentar de forma sucinta e clara a 

oportunidade e viabilidade do negócio.  

  

1.1 A PADARIA SONHO REAL 

 

O Setor de panificação é muito presente no cotidiano do brasileiro. Todos os 

dias milhares de pessoas se dispõem em passar pelo menos 15 minutos em uma fila 

apenas para saborear aquele pão quente e delicioso. Com a atual crise do nosso 

país, o pãozinho do café da manhã tem sido alvo de grande inflação. De acordo com 

o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) houve um aumento de 2,66% 

no valor da primeira refeição do dia, conforme levantamento divulgado em dezembro 

de 2017. Mesmo com o elevado preço dos pães, as pessoas buscam, cada vez 

mais, produtos de qualidade, que não possua um preço excessivamente elevado.  

Diante de todo este cenário, a Padaria Sonho Real pretende atender a 

necessidade da população da Estrada dos Bandeirantes, localizado próximo ao 

bairro Camorim. O foco será, ofertar um serviço de qualidade diferenciado 

juntamente com um preço menor em relação aos seus principais concorrentes. 

Para que possamos ofertar preços menores, investiremos em uma estrutura 

com custos baixos. Este ponto será uma das principais estratégias da empresa. 

A escolha da localização da Padaria surgiu por conta da falta de mercado no 

bairro. A padaria mais próxima encontra-se em um raio de 1km de distância do novo 

empreendimento. Sua localidade é repleta de prédios residenciais e localizada na 

beira da rua, próximo a um dos pontos de ônibus mais movimentados da estrada 

dos bandeirantes. 

O dinheiro investido será focado na qualidade e conforto do cliente, buscando 

o tradicional espaço da família, amigos e reuniões de encontros. 
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Todos os pães estarão localizados em fácil acesso, dentro de um recipiente 

higiênico, condicionado à manter a temperatura do produto. Dependendo da 

demanda, nos horários de pico, o produto será produzido de 30 em 30 minutos. Já 

nos horários mais calmos, o produto será produzido de 1 em 1 horas. Caso haja 

uma crescente demanda nos horários, reajustaremos as fornadas. 

A padaria também ofertará uma gama de salgados, sanduíches naturais, 

diversos laticínios e os mais variados tipos de pães doces. 

O produto conhecido com Sonho será o principal no mixing em todas suas 

variedades; doces, salgados, meio amargos, fitness, diet, light, proteicos e etc. 

Teremos um espaço climatizado com cadeiras confortáveis e um ambiente 

externo muito aconchegante. Separaremos aquele espaço particular para cliente que 

solicitarem uma eventual reunião, aniversário, almoço em família e até grupos de 

estudos. 

Investiremos também em um espaço relaxante para que o cliente possa 

recuperar sua energia e dar continuidade à sua rotina matinal. Importante ressaltar 

que todo o espaço estará coberto de rede “wi-fi” (wireless fidelity). 

Ao estudarmos o setor de panificação do bairro do Camorim, devemos 

analisar as possíveis ameaças e oportunidades que este pode nos oferecer.  

A realização de parcerias com outras panificações, e instituições de cursos é 

de fundamental importância e deve ser levada em consideração. Entretanto, 

devemos atentar para a grande ameaça que as pequenas padarias e mercados 

voltados, apenas, para a confecção de pães, também podem representar. 

 

1.2 PLANO DE GESTÃO DA PADARIA 

 

1.2.1 Definição da padaria 

 

A Padaria Sonho Real atuará no segmento de panificação, no Bairro do 

Camorim, município do Rio de Janeiro, com o objetivo de fornecer produtos de 

qualidade à população. Será uma empresa focada em satisfazer a necessidade do 

cliente, desde que não transgrida seu código de ética. 
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Quanto a sua estrutura societária, a empresa possuirá apenas um sócio: 

Jorge Luiz Lima de Souza Junior. 

 

1.2.2 Missão 

 

Investir na qualidade produzindo e comercializando produtos de panificação 

sempre frescos, aumentando sua gama de produtos e inovando com o objetivo de 

buscar a satisfação do cliente e dos envolvidos. Satisfaremos o cliente entregando 

produto de qualidade, trazendo comodidade via entrega a domicílio e com o bom 

relacionamento entre o funcionário e cliente. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 MODELO CANVAS  

 

O “Business Model Generation”, ou simplesmente “Canvas”, é uma 

metodologia criada em meados dos anos 2000 pelo Suíço Alex Osterwalder durante 

sua Tese de Doutorado na prestigiada HEC Lausanne, e Yves Pigneur. O Canvas é 

um esquema visual que possibilita as pessoas cocriarem modelos de negócios 

analisando 9 elementos que toda empresa ou organização possuem: proposta de 

valor, parcerias chaves, atividades chaves, recursos chaves, relacionamento com 

clientes, segmentos de clientes, canais de distribuição, estrutura de custos e fluxo de 

receitas (HSM, 2017). 

Essa metodologia possibilita descrever e pensar sobre o modelo de negócios 

da organização do empreendedor, de seus concorrentes ou qualquer outra empresa. 

Conforme Osterwalder e Pigneur (2011, p. 15) o conceito Canvas “já foi aplicado e 

testado em todo o mundo e já é utilizado por grandes organizações como IBM, 

Ericsson, Deloitte, Public Works, o governo do Canadá, entre outras”.  

Pesquisas tornam possível perceber que a utilização do Canvas não se limita 

a algum tipo de negócio específico, mas sim a inúmeros segmentos diferentes, como 

por exemplo, na indústria de Tecnologia da Informação, a indústria de manufatura, a 

indústria de alimentos, dentre outros tipos de negócios. (Endeavor Brasil, 2014) 

O “Business Model Canvas”, ou simplesmente “Canvas”, é um documento de 

uma única página que descreve todos os grandes aspectos do seu negócio. Ele é 

uma ferramenta desenvolvida para facilitar a montagem e a documentação do 

seu modelo de negócios, muitas vezes substituindo um plano de negócios. (KAYO, 

2018) 

Por que o quadro de criação de modelo de negócios tem sido tão 

utilizado e aceito mundialmente? 

O quadro permite a empreendedores e executivos em empresas 
estabelecidas visualizar um mapa da sua estratégia de um jeito muito 
mais tangível e intuitivo. Faz com que eles respondam nove 
perguntas essenciais de como você cria, entrega e captura valor. 
Porém, há outro motivo para esta ferramenta de negócios ser 
utilizada por todos atualmente: ela cria uma linguagem comum. Isso 
possibilita uma melhor cooperação de trabalho em grupo e, com isso, 

http://ramonkayo.com/ideias-e-opinioes/porque-voce-nao-deve-fazer-um-plano-de-negocios
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fica cada vez mais fácil criar valor para os clientes e para o negócio. 

Alexander Osterwalder 
 

Seu objetivo é fazer o empreendedor visualizar onde sua empresa quer 

chegar, qual sua oferta de valor, seus gastos, como planejam alcançar seus clientes 

e fornecedores de tal modo que sua empresa seja vista no mercado e por fim, 

proporcionando um produto melhor para o cliente final.  

 

Tabela 1: A apresentação do modelo “Canvas”. 

Parceiros 

Chave 

Atividades 

Chave 

Proposta de 

Valor 

Rel. com o 

Cliente 

Segmento de 

Clientes 

Quem serão 

os nossos 

parceiros 

chave e 

fornecedores? 

 

Quais os 

principais 

recursos 

utilizaremos 

dos 

parceiros? 

Quais são as 

atividades 

chave 

necessárias 

para a 

implementação 

do negócio? 

O que será 

oferecido aos 

clientes? 

Solucionaremos 

quais 

problemas dos 

nossos 

clientes? 

Ofereceremos 

quais produtos 

para cada perfil 

de cliente? 

Quais tipos de 

relacionamentos 

com os nossos 

clientes iremos 

oferecer? 

Para quem 

nós estamos 

criando 

nossos 

produtos? 

 

Quem são 

nossos 

clientes mais 

importantes? 

Recursos 

Chave 

Canais 

Quais são os 

recursos 

necessários 

para criar um 

valor ao 

cliente? 

Por meio de 

quais canais de 

distribuição 

nossa empresa 

oferecerá aos 

clientes os 

nossos 

serviços? 
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Estrutura de Custos Fluxo de Receitas 

Quais são os custos mais caros e mais 

importantes implantados no processo? 

Qual o valor que nossos clientes estão 

dispostos a pagar? 

Quais serão as formas acordadas de 

pagamento? 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Tabela 2: Os nove blocos do modelo de negócio e suas características. 

Bloco de 

construção 
Descrição 

Perguntas que norteiam o processo de 

desenvolvimento 

Proposição de 

valor 

Conjunto de 

produtos e 

serviços que criam 

valor para um 

segmento de 

cliente específico. 

Que valor entregamos ao cliente? Qual 

problema estamos ajudando a resolver? 

Que necessidades estamos satisfazendo? 

Que conjunto de produtos e serviços 

estamos oferecendo para cada segmento 

de cliente? 

Segmentos de 

cliente 

São os diferentes 

grupos de pessoas 

a quem uma 

organização 

deseja oferecer 

algo de valor. 

Para quem estamos criando valor? Quem 

são nossos consumidores mais 

importantes? 

Canais 

Descreve o tipo de 

relacionamento 

que a organização 

estabelece entre 

com seus clientes. 

Que tipo de relacionamento cada um dos 

nossos segmentos de cliente espera que 

estabeleçamos com eles? Quais já 

estabelecemos? Qual o custo de cada um? 

Como se integram ao restante do nosso 

modelo de negócio? 
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Relacionamento 

com clientes 

Descreve o tipo de 

relacionamento 

que a organização 

estabelece entre 

com seus clientes. 

Que tipo de relacionamento cada um dos 

nossos segmentos de cliente espera que 

estabeleçamos com eles? Quais já 

estabelecemos? Qual o custo de cada um? 

Como se integram ao restante do nosso 

modelo de negócio? 

Recursos 

principais 

Descreve a 

organização das 

atividades e 

recursos que são 

necessários para 

criar valor para os 

clientes. 

Que recursos principais nossa proposta de 

valor requer? Nossos canais de 

distribuição? Relacionamento com o 

cliente? Fontes de receita? 

 

Atividades-

chave 

Habilidades em 

realizar as ações 

necessárias mais 

importantes para 

criar valor para os 

clientes. 

Que atividades-chave nossa proposta de 

valor requer? Nossos canais de 

distribuição? Relacionamento com o 

cliente? Fontes de receita? 

Parcerias 

principais 

Principais redes de 

fornecedores e os 

parceiros que 

fazem o modelo de 

negócio funcionar. 

Quem são nossos principais parceiros? 

Quem são nossos fornecedores principais? 

Que recursos principais estamos adquirindo 

dos parceiros? Que atividades-chave os 

parceiros executam? 

Estrutura de 

custo 

É a descrição de 

todos os custos 

envolvidos na 

operação do 

modelo de 

negócio. 

Quais são os custos mais importantes em 

nosso modelo de negócio? Que recursos 

principais são mais caros? Quais 

atividades-chave são mais caras? 
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Fontes de 

receita 

Descreve a 

maneira como a 

organização ganha 

dinheiro através de 

cada segmento de 

cliente. 

Quais valores nossos clientes estão 

realmente dispostos a pagar? Pelo que eles 

pagam atualmente? Como pagam? Como 

prefeririam pagar? O quanto cada fonte de 

receita contribui para o total da receita? 

Fonte: Adaptado de Osterwalder (2004, pp. 43); Osterwalder e Pigneur (2011b, pp. 20-41). 

 

Os 9 componentes do Canvas cobrem as 4 principais áreas de um negócio: 

clientes, oferta, infraestrutura e viabilidade financeira. Segundo Pimenta (2015) é 

uma das ferramentas mais utilizadas por empreendedores e empresas para iniciar 

um negócio ou para inovar em empresas já constituídas. (ROCHA, 2000, p.22) 

A partir dos nove blocos constitutivos do modelo de negócio de Osterwalder e 

Pigneur (2011, p. 12), os autores ampliaram a forma de representar, desenvolvendo 

uma ferramenta com “linguagem comum para descrever, visualizar, avaliar e alterar 

modelos de negócios”, intitulada Business Model Canvas, conforme figura acima. 

A maneira como estes elementos estão dispostos permite que o Canvas seja 

dividido em duas partes, um lado emocional (esquerdo), abordando questões 

relacionadas a relacionamento e interação entre os atores; e um lado lógico/racional 

(direita), cujo foco está na eficiência do processo. A proposição de valor está no 

centro, representando a razão para qual cada lado de desenvolve (op. cit,). 

Qualquer tipo de negócio é considerado um sistema. Podemos dizer que um 

sistema é a ligação de vários elementos, conectados, com o objetivo de construir um 

novo sistema) totalmente organizado. 

Entendemos que um negócio pode ser considerado um sistema porque ele é 

composto por diversas partes ou funções e requer a utilização de todas elas para ser 

bem-sucedido. 

Por isso, um modelo é uma definição de um sistema. Essa definição pode ser 

realizada de várias formas. 

Sendo assim, o Modelo de Negócios dá a possibilidade de visualizar a todas 

as áreas do seu negócio, das partes mais importantes até a mais simples, de tal 
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forma que o planejamento sobre o negócio seja captado por quem lê da forma como 

pretendia o dono do modelo. (Cartilha Canvas, Sebrae 2013) 

O método Canvas têm início na formação de apenas uma ideia, sendo 

necessário ser rigidamente analisado para que possa minimizar as perdas e riscos 

com o negócio, por melhor que seja a ideia, sua seu estudo e pesquisa são 

necessários para verificar a sua utilidade. O autor ainda informa que juntamente com 

a ideia é considerável exista a oportunidade, assim como um mercado em potencial 

por exemplo, quando visualiza uma oportunidade, a ideia passa a ter um potencial 

de retorno econômico. (DORNELAS, 2015) 

Os nove blocos básicos que compõem do modelo de negócio de Osterwalder 

e Pigneur (2011) estão inclusos dentro de quatro macro áreas: clientes (proposição 

de valor), oferta de valor (segmento de clientes, canais e relacionamento), 

infraestrutura (recursos principais, atividades-chave e principais parcerias) e 

viabilidade financeira (estrutura de custos e fontes de receita).  

Não existe um Canvas definido, com a proposta de valor preestabelecida. 

Mas os diversos resultados mostram que o modelo Canvas complementa de forma 

consideravel o processo de engenharia de serviço na maior parte das áreas. 

(EHRENHOFER; KREUZER, 2012 apud VICELLI; TOLFO, 2014, p. 164) 

O “Business Model Canvas” consiste em uma ferramenta muito útil, fácil e 

prática de usar, uma vez que, apresenta toda a lógica do negócio ao mesmo tempo, 

promovendo a compreensão, o diálogo, criatividade e análise. O mais interessante, 

é que nenhum dos nove elementos constitutivos do Canvas são considerados como 

novos pelos empresários, mas, a representação do modelo do negócio de maneira 

holística e em apenas uma folha de papel é algo surpreendentemente novo para a 

maioria dos empreendedores (FRITSCHER; PIGNEUR, 2010). 

Quanto ao processo de construção de um Canvas, Osterwalder e Pigneur 

(2011) recomendam que o Canvas seja impresso e as ideias construídas por meio 

de post-its, desta forma é possível que várias pessoas possam discutir juntos os 

elementos do Canvas. O uso do post-it é para deixar o processo mais dinâmico e 

flexível, de forma a modificar as propostas e ideias de forma rápida e prática. O 

processo de construção de um modelo de negócio é o ponto de partida para uma 
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empresa, entretanto, cada organização pode personalizar o método adaptando-o a 

sua realidade. (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011).  

A principal proposta da ferramenta Canvas é estudar uma ideia, verificar a 

possibilidade e conceituar um modelo de negócio a partir dela de maneira simples, 

clara e comunicativa. (DORNELAS, et al, 2017) 

Assim, a construção de um modelo de negócio é uma forma da organização 

estruturar seus recursos e processos para atender a demanda dos clientes e obter 

lucro. O uso da ferramenta “Business Model Canvas” para este propósito facilita o 

processo e permite que seja feita uma avaliação das diferentes áreas do 

empreendimento e suas interações. 

Pelo fato de ser uma ferramenta simples, o Canvas facilita a comunicação das 

partes envolvidas na elaboração do modelo de negócio e permite um rápido 

desenvolvimento através de seções de “brainstorms” e experimentações, fazendo 

com que o processo de criação se torne menos burocrático e mais cooperativo. 

Sabendo que a proposta de valor é o principal motivo em que os clientes escolhem 

uma empresa em comparação com a outra, o Modelo Canvas mostrou-se uma 

ferramenta competente para recomendar maneiras de criar valor tanto para os 

clientes quanto para a própria organização por meio do lucro obtido, uma vez que a 

proposta de valor é a parte mais importante para qualquer modelo de negócio. 

(VICELLI; TOLFO, 2017) 

A ferramenta do consiste em um mapa visual que irá orientar a organização 

no desenvolvimento de uma estratégia organizacional. Com o Canvas é possível 

alinhar e ilustrar as ideias, o que garante uma melhor compreensão entre todos os 

integrantes da equipe de modelagem de negócio sobre o cenário atual e futuro da 

empresa. (OSTEWALVER, PIGNEUR, 2011; OROFINO, 2011). 

Um modelo de negócio estuda as estratégias que a empresa usará para 

ganhar dinheiro classificando qual será a sua posição na cadeia de valor, devendo 

cumprir as seguintes funções:  

1) Vincular a proposta de valor aos seus usuários;  
2) analisar e detectar os mercados-alvo;  
3) decidir quais as opções de aquisição de receitas;  
4) escolher qual a estrutura da cadeia de valores essencial à criação 
de distribuição do valor;  
5) detalhar todos os recursos pertinentes para a formação da cadeia 
de valor;  
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6) demonstrar a estrutura de custos e o lucro potencial;  
7) estabelecer a empresa no mercado interligando a mesma aos 
seus fornecedores e clientes, e;  
8) conduzir a organização na criação de estratégias competitivas 
para alcançar vantagens diante dos seus concorrentes. 
(CHESBROUGH, 2010). 

 

A metodologia do Canvas sugere um pequeno processo para a realização do 

desenho do modelo de negócio. De forma simples, orienta-se que seja feito um 

processo de “brainstorming” (tempestade de ideias) inicial para geração de 

possibilidades, após um período de discussão e solidificação do projeto. O 

importante é preencher o Canvas com as principais definições de cada item 

abordado. (PIRES; QUEIROZ, 2012) 

De acordo com Dorf e Blank (2011), a grande vantagem da implementação do 

modelo Canvas é que ele é demonstrado, de modo simples e fácil à outros diversos 

agentes que participarão de forma essencial ou  parcial, do empreendimento, como 

por exemplo os  especialistas, clientes em potencial, pessoas de formação de 

opinião e interesse diversos, etc. Este processo, conhecido como “pivô”, auxilia no 

acréscimo de ideias e sugestões, permite tabém as críticas e modificações, de tal 

maneira  que o negócio apresentado pelo Canvas permite elevar sua possibilidade 

de sucesso, sendo assim, otimizado. 

 Neste cenário, diminui a chance do empreendedor pensar que seu plano está 

muito carregado de suas opiniões, e/ou muitas vezes “contaminadas” pela sua 

vontade de realizar algo que ele “pensa” que deve ser de um determinado jeito. O 

“achismo” do empreendedor é aceitável e bom, mas apenas no processo inicial do 

negócio, na sua “Visão Emergente”, mas pode levar ao desastre uma boa ideia que 

não venha atender aos reais valores desejados pelo cliente. (Ana Kátia Benito; 

Marcelo Carvalho, 2016) 

 

2.2 EMPREENDEDORISMO 

 

Segundo Drucker (1987), o empreendedorismo dentro da empresa necessita 

de algumas práticas administrativas, como por exemplo: focar a visão administrativa 

em oportunidades, incentivar o espirito empreendedor por todo o grupo 
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administrativo, e realizar sessões informais e programadas dirigidas por um membro 

da alta administração, com representantes das diversas áreas da empresa, no intuito 

de ouvir sugestões e reclamações.  

Por isso, Drucker afirma que quando a empresa quer ser receptiva ao 

empreendedorismo, ela implementa mecanismo de avaliação e controle do 

desempenho inovador. 

O estudo do Empreendedorismo tem apresentado um leque de formas 

diversificadas em seu processo educativo. Duas diferentes áreas têm conduzido a 

educação empreendedora, dessa maneira, diversificando com seu respectivo 

método de ensino. Enquanto uma área aborda a educação sobre o 

empreendedorismo, a outra trabalha a educação para o empreendedorismo 

(LAUTENSCHLÄGER, HAASE, 2011). 

Filion (1999) buscou o significado do termo ao longo da história das 

civilizações, informando que, para cada século, o empreendedor é especificado de 

forma diferente. A palavra empreendedor, entrepreneur, tem sua origem francesa, 

no século XII, que tem como significado a “aquele que incentivava brigas” (VÉRIN, 

1982, apud FILION, 1999, p. 18). No século XVI, o termo mudou, passou a 

descrever uma pessoa que assumia a responsabilidade e dirigia uma ação militar. 

Todavia, foi no final do século XVII e início do século XVIII que o termo foi reajustado 

e passou a ser utilizado para referir-se à pessoa que criava e conduzia projetos ou 

empreendimentos. 

Segundo Dornelas (2001, p.206-207), “[...] é necessário que o empreendedor 

seja muito bem assessorado, principalmente no início, referente aos aspectos 

jurídicos e contábeis de seu negócio.” Constantemente um contador é contratado 

como prestador de serviços, em função do pequeno porte da empresa. 

Kilby, (1971); Hashimoto, (2006); Lowe e Marriot, (2006) comentam que o 

primeiro uso do termo empreendedorismo foi registrado por Richard Cantillon, em 

1755, para demonstrar a acessibilidade ao risco de comprar algo por um 

determinado preço e vendê-lo em um cenário de incertezas. Para Cantillon, a função 

do empreendedor é primordial no cenário do desenvolvimento econômico pelo 

simples fato de seu direito de propriedade individual como capitalista, comprando 

algo com certos preços acessíveis e vendê-los a preços duvidosos no futuro, 
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assumindo desta forma os riscos derivados da operação, em outras palavras, a 

função de assumir riscos que não podem ser "protegidos". 

Segundo Drucker (1989), os empreendedores inovam. A inovação é o 

coração do espírito empreendedor. Portanto, podemos observar a importância do 

comportamento empreendedor e das características empreendedoras. 

Quando falamos de empreendedorismo, é impossível não falarmos sobre o 

perfil empreendedor e a sua base conceitual. A partir dessas definições, foram 

extraídas características e comportamentos comuns, citados de forma direta ou 

presentes na forma indireta, como pré-requisitos para sustentá-las. Todas as 

características propostas para o perfil empreendedor foram conceituadas, com o 

objetivo de esclarecer de forma simples os diversos tipos de empreendedores. 

Alguns conceitos foram encontrados na literatura e outros foram construídos com a 

participação de especialistas na área, conforme a abaixo. (Schmidt & Bohnenberger, 

2009) 

Tabela 3: Características atitudinais do empreendedor. 

Auto-eficaz (AE) 

É a estimativa cognitiva que uma pessoa tem das suas 

capacidades de mobilizar motivação, recursos cognitivos e 

cursos de ação necessários para exercitar controle sobre eventos 

na sua vida (Carland et al., 1988; Chen et al., 1998; Kaufman, 

1991; Longenecker et al., 1997; Markman & Baron, 2003).  “Em 

quase todas as definições de empreendedorismo, há um 

consenso de que estamos falando de uma espécie de 

comportamento que inclui: (1) tomar iniciativa; (2) organizar e 

reorganizar mecanismos sociais e econômicos, a fim de 

transformar recursos e situações para proveito prático; (3) aceitar 

o risco ou o fracasso” (HISRICH; PETERS, 2004, p. 29). 

Assume Riscos 

calculados (AR) 

Pessoa que, diante de um projeto pessoal, relaciona e analisa as 

variáveis que podem influenciar o seu resultado, decidindo, a 

partir disso, a continuidade do projeto (Carland et al., 1988; 

Drucker, 1986; Hisrich & Peters, 2004). “Indivíduos que precisam 

contar com a certeza é de todo impossível que sejam bons 

empreendedores” (DRUCKER, 1986, p. 33). 
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Planejador (PL) 

Pessoa que se prepara para o futuro (Filion, 2000; Kaufman, 

1991; Souza et al., 2004). “O empreendedor é aquele que faz as 

coisas acontecerem, se antecipa aos fatos e tem uma visão 

futura da organização” (DORNELAS, 2001, p. 15). 

Detecta 

oportunidades 

(DO) 

Habilidade de capturar, reconhecer e fazer uso efetivo de 

informações abstratas, implícitas e em constante mudança 

(BIRLEY; MUZYKA, 2001; DEGEN, 1989; MARKMAN; BARON, 

2003). “É aquele que tem capacidade de identificar, explorar e 

capturar o valor das oportunidades de negócio” (BIRLEY; 

MUZYKA, 2001, p. 22). 

Persistente (PE) 

Capacidade de trabalhar de forma intensiva, sujeitando-se até 

mesmo a privações sociais, em projetos de retorno incerto 

(Drucker, 1986; Markman & Baron, 2003; Souza et al., 2004). 

“capacidade de trabalhar de forma intensiva, sujeitando-se até a 

privações sociais, em projetos de retorno incerto” (MARKMAN; 

BARON, 2003, p. 290). 

Sociável (SO) 

Grau de utilização da rede social para suporte à atividade 

profissional (HISRICH; PETERS, 2004; LONGENECKER et al., 

1997; MARKMAN; BARON, 2003). “Os empreendedores ... 

fornecem empregos, introduzem inovações e estimulam o 

crescimento econômico. Já não os vemos como provedores de 

mercadorias e autopeças nada interessantes. Em vez disso, eles 

são vistos como energizadores que assumem riscos necessários 

em uma economia em crescimento, produtiva” (LONGENECKER; 

MOORE; PETTY, 1997, p. 3). 

Inovador (IN) 

Pessoa que relaciona idéias, fatos, necessidades e demandas de 

mercado de forma criativa (BIRLEY; MUZYKA, 2001; CARLAND 

et al., 1988; DEGEN, 1989; FILION, 2000). Carland, Hoy e 

Carland (1988) concluem que o empreendedorismo é 

principalmente função de quatro elementos: traços de 

personalidade (necessidade de realização e criatividade), 

propensão à inovação, risco e postura estratégica. 
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Líder (LI) 

Pessoa que, a partir de um objetivo próprio, influencia outras 

pessoas a adotarem voluntariamente esse objetivo (FILION, 

2000; HISRICH; PETERS, 2004; LONGENECKER et al., 1997). 

“Uma vez que os empreendedores reconhecem a importância do 

seu contato face a face com outras pessoas, eles rapidamente e 

vigorosamente procuram agir para isso” (MARKMAN; BARON, 

2003, p. 114). 

Fonte: (Schmidt & Bohnenberger, 2009). 

 

Segundo Zarpellon (2010 apud OLIVEIRA; SILVA, 2017) 

 “[...] as mais diversas sociedades têm demonstrado grande interesse 
no processo de geração de emprego e renda, através da criação de 
empresas e no processo de desenvolvimento econômico e social. 
Diante dessa realidade, a Teoria Econômica Institucional nos 
proporciona um marco teórico adequado para o estudo do 
empreendedorismo”. 

 

As características dos empreendedores de sucesso segundo Dornelas (2005) 

são:  

Visionários; Aqueles que sabem o momento certo para tomar decisões; são 

indivíduos que fazem a diferença onde estiver; eles sabem explorar ao máximo as 

oportunidades que aparecem; são determinados e dinâmicos; são dedicados, 

otimistas e apaixonados pelo que fazem; Eles são independentes e constroem os 

seus próprios destinos; Tendem a ficar ricos e são líderes formadores de equipes; 

Eles são bem relacionados (networking); são organizados; planejam tudo o que 

fazem; possuem conhecimento em diversas áreas; assumem riscos calculados e 

criam valor para a sociedade. 

Segundo Drucker (1987), “o trabalho específico do empreendedorismo numa 

empresa de negócios é fazer os negócios de hoje, capazes de fazer o futuro, 

transformando-se em um negócio diferente”, sendo assim, a transformação dos 

negócios de hoje parece depender praticamente dos seus gestores. 

Souza (2005:06), por sua vez, qualifica que os termos "empreendedor" e 

"empresa" têm sua origem em torno do século XV, na França. Segundo a autora, 

ainda que estas definições não sejam mencionadas, de modo considerável, nos 
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grandes movimentos do século XIX, elas antecedem a Revolução Industrial, tendo 

sua origem na ordem medieval e corporativa, ainda no sistema mercantilista, que na 

visão da autora era um "enxerto" em uma rede corporativa local, na qual era 

praticamente impossível distinguir os interesses sociais dos econômicos. As pessoas 

de negócio criavam grupos diversificados, partindo do simples mercador ao 

negociante, do fabricante ao proprietário e nesse cenário, dá o “pontapé” ao conceito 

de empreendedor e de empresa. 

Empreendedorismo, segundo Schumpeter (1988), é um processo de 

‘‘destruição criativa’’. Tal afirmação baseia-se na ideia de que os produtos ou 

métodos de produção existentes são destruídos e substituídos por novos.  

Os estudos de Steveson e Jarillo (1990 apud MARTENS; FREITAS, 2007), 

classificam o empreendedorismo em três tipos:  

O primeiro refere-se ao grupo de economistas do qual o interesse concentra-

se nos resultados das ações empreendedoras, e não apenas no empreendedor ou 

em suas ações.  

O segundo tipo é um grupo formado por psicólogos e sociólogos e destacam 

o empreendedor como indivíduo, verificando o seu passado, os seus estímulos, seu 

ambiente e seus princípios. 

O terceiro tipo um grupo constituído por administradores e com o objetivo de 

conhecer suas habilidades gerenciais e administrativas, a forma como conseguem 

cumprir o que havia determinado, suas metodologias, técnicas e ferramentas, o 

processo de tomada de decisão, a forma de resolver problemas e todas as 

ferramentas utilizadas. 

Já para Dolabela (2010 apud BAGGIO; BAGGIO, 2014), o empreendedorismo 

refere-se a um processo de transformar sonhos em realidade e em riqueza. 

Para Chiavenato (2004) espírito empreendedor é o combustível da economia, 

a criação de recursos, o impulso de talentos, a dinâmica de ideias. Mais ainda: ele é 

quem procura e encontra as oportunidades e precisa ter agilidade, aproveitando as 

oportunidades esporádicas, antes que outros aventureiros aproveitem. O 

empreendedor é a pessoa que inicia e/ ou opera um negócio para implementar uma 

ideia ou projeto pessoal concordando e considerando possíveis riscos e 

responsabilidades, inovando a todo momento. 
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Sob a ótica de Schumpeter (1982), empreender para ele é o ato de renovar. 

Ele aponta que, no período pós-medieval o empreendedor surge emprestando 

dinheiro, comprando para estocar, envolvendo-se em negócios sem garantias 

quanto aos resultados.  

Para o autor, a o papel atuante dos empreendedores dentro do 

desenvolvimento da economia capitalista, envolve a capacidade de promover a 

"destruição criativa". Processo definido como sendo a alavanca fundamental que 

impulsiona e mantêm ligado o motor capitalista, e assim criando repetidamente 

novos produtos, novos processos de produção, novos mercados, sucedendo aos 

antigos métodos que eram menos eficientes e mais caros. 

Com o avanço da tecnologia, algumas perguntam deve ser feita. Segundo 

Dornellas (2009), qual o impacto isso traz ao empreendedorismo? De que forma o 

empreendedor brasileiro pode e deve aproveitar os benefícios consequentes da 

revolução tecnológica de forma a criar novas ideias de negócios ou até mesmo 

aproveitar as oportunidades não exploradas? 

O empreendedor que consegue visualizar os caminhos para criar soluções 

aos problemas que os clientes ainda não saibam que terão futuramente, deverão 

desenvolver uma visão de negócio para aproveitar e sair na frente da concorrência 

e, com isso, ter vantagem competitiva. 

Zarpellon (2010 apud OLIVEIRA; SILVA, 2017) apresenta a Teoria Econômica 

Institucional de Douglas North, ganhador do Prêmio Nobel de 1993, como marco 

teórico do empreendedorismo. Ele afirma que os estudos oficiais referentes ao 

empreendedorismo no Brasil, de maneira geral, utilizam referencial teórico de 

autores inerentes a duas correntes principais de estudo do empreendedorismo: os 

economistas e os comportamentalistas. 

No cenário da formação empreendedora, o comportamento esperado do 

estudante é que ele vai ao encontro dos conhecimentos, das habilidades e das 

atitudes que compõem o perfil empreendedor.  

Dessa forma, os objetivos aconselhados de ensino-aprendizagem devem 

instruir o estudante a ser capaz de: conscientizar-se o real sendo de 

empreendedorismo, ter criatividade, ser inovador, descobrir e estudar uma 

oportunidade, planejar e abrir um novo negócio, preparar previsões, assumir os 
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riscos, persistir, saber lidar com conflitos, obter autocontrole, aprender com a tomada 

de decisão principais erros e acertos, saber trabalhar em equipe, formar uma rede 

de contatos (network) e saber administrar o próprio negócio de forma sustentável 

(CHEUNG; AU, 2010 apud ROCHA; FREITAS, 2014). 

Conforme Souza (2005:06), na perspectiva econômica, ser empreendedor é 

ser inovador, é ter a capacidade de criar novas possibilidades de crescimento 

econômico e assumir os possíveis riscos característicos das atividades 

desenvolvidas. 

Para Barreto (1998, p. 190 apud BAGGIO; BAGGIO, 2014, p. 27) 

“empreendedorismo é habilidade de criar e constituir algo a partir de muito pouco ou 

de quase nada”. É o desenvolver de uma organização em oposição a observá-la, 

analisá-la ou descrevê-la. É desenvolver uma ideia, analisar as possibilidades, e por 

fim implementar e controlar seu próprio negócio, buscando sem a inovação. 

 Segundo Dornelas (2008) empreendedor é aquele que percebe uma 

oportunidade e cria um negócio para faturar sobre ela, assumindo riscos calculados. 

Em toda e qualquer definição de empreendedorismo encontramos, pelo menos, os 

seguintes aspectos referentes ao empreendedor:  

1) Busca iniciativa para criar um novo negócio e têm paixão pelo que faz;  

2) utiliza todos os recursos disponíveis de forma criativa, automaticamente 

transformando o ambiente social e econômico onde vive;  

3) tem conhecimento mesmo assim aceita assumir os riscos calculados e a 

possibilidade de fracassar. 

Drucker (1998, p. 45) afirma que “Schumpeter rogava que o desequilíbrio 

dinâmico provocado pelo empreendedor inovador, em vez de equilíbrio e otimização, 

é a ‘norma’ de uma economia sadia e a realidade central para a teoria econômica e 

a prática econômica”. Portanto, a perspectiva principal desta teoria é criada em torno 

do marco teórico da teoria econômica institucional. 

“Pode-se dizer que os empreendedores dividem-se igualmente em dois times: 

aqueles para os quais o sucesso é definido pela sociedade e aqueles que têm uma 

noção interna de sucesso” (DOLABELA, 2010, p. 44 apud BAGGIO; BAGGIO, 2014, 

p. 27). 
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Para Dornelas (2009), se o empreendedor não tiver o costume de pesquisar e 

dominar certa área do conhecimento que entendemos ser crucial para sua atuação e 

mantimento no mercado, dificilmente vai inovar. 
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3 METODOLOGIA CIENTIFICA  

 

Quanto aos fins, o presente estudo constitui-se em um estudo de caso na 

perspectiva de Vergara (2009). Quanto aos meios, trata-se bibliográfica, tematizada, 

pesquisa de campo com aplicação de questionário com análise de dados utilizando 

estatística descritiva. O presente estudo é também uma aplicação do modelo 

Canvas em um projeto de negócio. 

O tipo de pesquisa desenvolvido neste estudo é classificado como descritiva, 

visto que seu objetivo é identificar os horários que os consumidores vão à padaria e 

entender também quais são os produtos secundários consumidos pelos mesmos.  

Como opção, escolhemos utilizar a escala Likert, pois a mesma é de fácil 

compreensão ao entrevistado e de fácil construção para o pesquisador.  

Após a realização da pesquisa, utilizamos os resultados para realizar a 

análise SWOT. 

A pesquisa bibliográfica foi tematizada para que utilizemos os resultados na 

aplicação de modelo teórico Canvas para desenvolvimento de um modelo de 

negócio. 
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4 UM POUCO SOBRE A HISTÓRIA DO SETOR DE PANIFICAÇÃO 

 

Sabemos que as padarias cresceram muito em nosso país e o mercado tem 

se tornado bem vantajoso para este ramo de panificação. Segundo a associação 

brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria (ABIP), atualmente em nosso 

país existem em média 63 mil padarias. Este ramo pertence, em sua maioria, a 

classe de micro e pequenas empresas e em 2017 atendeu em média cerca de 41,5 

milhões de clientes por dia (ABIP, 2018). 

Pesquisa realizada pelo estudo de Instituto Tecnológico de Panificação e 

Confeitaria (ITPC) informa que é possível projetar um crescimento no ramo de 3,2% 

a mais que em 2017 (sem descontar a inflação), o que seria igual a um faturamento 

de R$ 90,3 bilhões. 

A partir do ano de 2007, quando o ITPC iniciou a realização deste 

levantamento, os setores de panificação e confeitarias passaram por um momento 

de expansão até o ano de 2010, onde é possível notar o início do menor 

crescimento, chegando ao seu pico em 2015, como demonstra o gráfico abaixo. 

 

Figura 1: O crescimento do ramo de panificação. 

 
Fonte: ITPC (2018). 
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Hoje em dia, as padarias comuns estão abrindo espaço para 

estabelecimentos mais modernos e com grande variedade de produtos. É notório 

que dos anos 2000 até o momento, elas pouco lembram aos antigos 

estabelecimentos, que usavam cadernetas para anotar a conta do freguês. 

Atualmente elas podem até ser confundidas com lojas de conveniência e até mini-

mercado. Esta é a realidade das padarias de hoje. 

“Quem não gosta do cheiro de pão quentinho e não se sente atraído quando 

passa em frente a uma padaria? O Negócio de padaria está relacionado aos 

sabores, sensações e alimentação” (SEBRAE, 2017). Mas nem só de pão viverá o 

empresário. 

O Pão francês 

Alimento cultural do brasileiro e principal produto das padarias, o pão francês 

apresentou comportamento interessante nas empresas, com relação ao volume de 

produção, valor (faturamento) e preço médio. 

70% das empresas reduziram a fabricação do pão francês do seu volume de 

produção. Referente ao faturamento, 60% apresentaram queda neste ponto e 68% 

delas elevaram o preço médio. 
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Figura 2: Porcentagem de venda do pão francês. 

 

Fonte: (ITPC, 2018). 

 

As padarias que buscam novos serviços, buscam se atualizar através da 

qualidade, diferenciação e satisfação ao cliente não com o objetivo de perder 

mercado. 
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5 PEQUENOS DADOS SOBRE O BAIRRO CAMORIM – RIO DE JANEIRO 

 

O Bairro Camorim, localizado na zona oeste do Rio de janeiro é uma região 

marcada por territórios naturais. Verdadeiro bálsamo, conforto e bem-estar no 

município do Rio de Janeiro, tanto em relação ao verde quanto à segurança, o bairro 

do está posicionado entre a Barra da Tijuca, Jacarepaguá, Vargem Pequena e 

Vargem Grande (MULTIRIO, 2014). 

Seu maior ponto turístico, o parque da pedra branca é considerado um dos 

maiores parques urbanos do mundo e a maior floresta urbana do país, ocupando 

cerca de 10% da área total do município do Rio de Janeiro, e possui cerca de 12.500 

hectares de área coberta por vegetação típica da Mata Atlântica (RioTur, 2018). Ali é 

possível se encontrar cachoeiras, dentre elas a famosa Véu da Noiva, trilhas pela 

floresta, além de animais típicos da fauna atlântica. 

Muito próximo a ele, encontramos o maior centro de convenções da América 

Latina, o Riocentro. Além disso, o bairro teve fundamental importância para 

realização dos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro, uma vez que, ao seu 

lado, foram construídos o Parque Olímpico Cidade do Rock (palco também do Rock 

in Rio) e a Vila Olímpica, onde ficaram alojados os atletas. 

A sua população sofreu um aumento considerável nas últimas décadas, em 

comparação com sua área ambiental verde, a mesma diminuiu. 

De 2000 até o momento, bairro ganhou diversos condomínios de 

apartamentos residências de classe média alta, classe média e classe média baixa, 

além de possuir alguns sítios e chácaras. Segundo o site OFR (Onde Fui 

Roubado), o bairro também apresenta um dos mais baixos índices de violência do 

município, apesar do recente crescimento no número de novos condomínios e 

residências, conforme mostra a tabela abaixo. 
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Figura 3: Registros de assalto no bairro. 

 

Fonte: Site: Onde Fui Roubado. 

 

De acordo com o Censo 2000, sua população era de 786 pessoas, onde 407 

eram homens e 379 eram mulheres. Sua maioria designada ao público de 20 a 40 

anos, seguida pelo público de 5 a 19 anos, conforme mostra a tabela abaixo. 

 

Figura 4: Quantidade e porcentagem de pessoas por sexo em 2000.  

 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir das informações do Censo 2000. 
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Figura 5: Quantidade de pessoas separadas por idade em 2000. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir das informações do Censo 2000. 

 

Em 2010 tivemos um aumento médio da população de 40% comparado com 

2010. 

O número de habitantes subiu para 1970, sendo 982 pessoas do sexo 

masculino e 988 pessoas do sexo feminino. 

A faixa etária predominante em 2010 era de 20 a 39 anos, cujo o número é de 

881 pessoas. 

 

Figura 6: Quantidade e porcentagem de pessoas por sexo em 2010 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, a partir das informações do Censo 2010. 
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Figura 7: Quantidade de pessoas separadas por idade em 2010. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, a partir das informações do Censo 2010. 

 
 

5.1 O LOCAL DO EMPREENDIMENTO 

 

 

O empreendimento estará localizado na principal estrada que liga diversos 

bairros de Jacarepaguá. Será na estrada dos Bandeirantes, 7879 - Camorim, Rio de 

Janeiro - RJ, 22780-085.  

Inicialmente, seu público de clientes irá abranger um perímetro médio de até 1 

km, atendendo a domicílio a todos os condomínios e casas residenciais da região. 
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Figura 8: Perímetro de rotas de entregas á domicílio. 

 
Fonte: Google maps. 

  

Figura 9: Local do estabelecimento demarcado em amarelo no mapa. 

 
Fonte: Google Maps. 
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Figura 10: Visão frontal e visão lateral do local do empreendimento. 

 

 
Fonte: Google Maps. 
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6 PLANO DE MARKETING (4PS) 

 

O Plano de Marketing é uma excelente ferramenta para a gestão de um 

negócio. Em todo o tempo este acessório deve ser utilizado e atualizado, pois uma 

de suas funções é analisar o mercado, adaptando-se às suas diversas mudanças e 

identificando novas tendências. Segundo Philip Kotler (2002), a utilização desta 

ferramenta torna a empresa menos exposto às instabilidades financeiras, pois estas 

podem ser calculadas antes que aconteçam. Outra utilidade da desta ferramenta é 

que ela assessora o empreendedor a superar os concorrentes planejando produtos 

e/ou serviços mais adequados aos desejos e necessidades dos clientes. 

Geralmente a remodelação de um Plano de Marketing é anual, e as variáveis 

a serem consideradas são baseadas nos 4P’s do marketing – produto, preço, praça 

e promoção - que são os quatro elementos principais de operação de uma empresa 

– o chamado “Mix de Marketing”.  

A estratégia de marketing deve focar na qualidade do produto e do serviço que 

será ofertado aos moradores da região do Camorim e bairros adjacências.  

 

6.1 PRODUTO 

 

Mais importante dos P’s, é o ponto de partida para o sucesso do novo 

negócio. A vida de qualquer empreendimento é o que ele tem para oferecer ao 

cliente. O cliente compra sonho, desejo e qualidade. Acredita-se que se o produto ou 

serviço que você oferece atender as necessidades/desejos do cliente, dificilmente 

ele migrará para a concorrência. 

No caso da Padaria Sonho Real, será ofertado produto e serviço. Foi 

estudado o ciclo de vida de cada produto nos preocupando com a qualidade 

elevada, apresentação, fidelização e muita simpatia. Tudo isso comparado às 

melhores padarias da região. 
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6.2 PREÇO 

 

Preço é quanto o seu produto ou serviço vale para o consumidor. Para o seu 

negócio, o preço ideal de venda é aquele que cobre os custos do produto ou serviço 

e ainda proporciona o retorno desejado pela empresa.  

Analisando o quanto o consumidor está disposto a pagar, a empresa avalia se 

seu preço ideal de venda é compatível com aquele vigente no mercado. Os preços 

também podem ser fixados a partir dos objetivos, como alcançar um determinado 

mercado de consumidores, enfrentar ou prevenir competição, maximizar o lucro e 

assegurar sua própria sobrevivência. 

No caso da Padaria Sonho Real, cuja principal diretriz estratégica é a 

liderança pelo custo total, o preço praticado do pão francês ficará abaixo da média 

do mercado. Essa é uma forma de tentar atrair clientes dos concorrentes e 

conseguir margem nos produtos complementares.  

 

6.3 PRAÇA 

 

Praça é o segundo mais importante dos P’s. Diz respeito a como será a 

operacionalização do seu negócio, ou seja, como o produto será colocado à 

disposição do seu cliente. A localização e estrutura adequadas, canais de 

distribuição de seu produto ou serviço. Relações com fornecedores serão 

determinantes para levar ao cliente o que ele necessita. O tipo do negócio 

determinará todos os aspectos relevantes a esse elemento. Pois preços, todos 

podem abaixar, e em promoção todos podem investir. Para manter clientes fiéis, 

você precisa de tudo isso, mas um bom ponto de venda servirá para fazer a 

diferença. O cliente que se sente bem em seu espaço físico se torna fiel ao seu 

produto/serviço. 

Diante disso, a escolha do local para a instalação da Padaria Sonho Real 

passou por uma profunda análise, até ficar decidido, como mencionado na seção 

5.1, que a Padaria será implantada no Camorim, bairro da Zona Oeste do Rio de 

Janeiro. Com isso, poderá atender a centenas de clientes, que abrange trabalham 

e/ou residem no bairro. 
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Neste local, teremos à disposição de nossos clientes um estacionamento 

exclusivo, um espaço para reuniões formais e agendadas, uma área de confeitaria 

para bolos e tortas, um espaço para salgados dos mais variados, prateleiras repletas 

de pães artesanais/ integrais/ sem glúten/etc, geladeiras repletas de bebidas como 

refrigerantes, sucos, águas e etc e todos os complementos como queijo, presunto, 

mortadela, manteiga, requeijão e etc.  

 

6.4 PROMOÇÃO  

 

A promoção tem a função de estimular a demanda, relacionando os serviços 

às necessidades e desejos de seus clientes. A informação que deve ser repassada 

deve basear-se nas necessidades de seus clientes e através dos corretos canais de 

comunicação. A chave do sucesso está em atrair e reter a atenção do consumidor. 

A Padaria Sonho Real focará suas ações em propaganda utilizando outdoors, 

panfletagem em pontos estratégicos da do bairro, como condomínios, porta de 

colégios, ponto de onibus, mala direta e a internet, por meio de redes sociais, como 

twiter, facebook e Instagram e WhatsApp. 

A escolha dos meios publicitários se deve ao fato de os outdoors serem um 

meio publicitário exterior, dispostos em locais de grande visibilidade para o bairro, 

intensificando a divulgação do nosso empreendimento.  

Já a panfletagem em pontos estratégicos tem como objetivo atingir clientes 

potenciais, em locais em que o movimento de pessoas é relativamente alto. 

A utilização de mala direta é um recurso bastante eficaz, usado 

principalmente para a divulgação de produtos, serviços ou para fins informativos.  

O grande diferencial da mala direta está no fato de que através de um único 

modelo de carta, o remetente consegue dirigir-se diretamente a cada pessoa, 

independentemente do número de destinatários ao qual a mesma será remetida. 

Quanto à utilização da internet, por meio das redes sociais, isso deve-se ao 

fato de que, atualmente, as redes sociais são uma grande “febre” entre os jovens e 

adultos, representando uma forma de divulgação sem ônus para a instituição. 
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7 APRESENTAÇÃO DA COLETA DE DADOS 

 

Por ser uma pesquisa diretamente voltada a todos os públicos do bairro 

Camorim, utilizamos a escala de 5 pontos onde apresentamos ao leitor 5 opções de 

resposta. Geralmente o entrevistado está com pressa ou talvez o seu nível de 

escolaridade e conhecimento não são altos, e assim, dificulta na resposta das 

perguntas. 

Sendo assim, realizamos algumas perguntas aos entrevistados e como 

resposta, perguntamos solicitamos que suas opiniões se enquadrem à algumas das 

seguintes categorias: “ótimo”, “bom”, “indiferente”, “ruim” e “péssimo”. 

Para que esta pesquisa fosse realizada, realizou-se um levantamento de 

campo para a obtenção das informações necessárias, e utilizamos um questionário 

estruturado como instrumento de coleta. Ao final da coleta, conseguimos também 

conhecer um pouco mais do perfil dos consumidores daquela região e expandir a 

nossa matriz SWOT. 

A abordagem foi realizada nas ruas mais próximas do empreendimento, 

conversando com cada morador do bairro que passava pelo local. Ao ser abordado, 

informávamos que seria uma entrevista com o objetivo de colher informações sobre 

uma possível demanda para o bairro; a implantação de uma padaria. A maioria 

entrevistados demonstraram-se bastante entusiasmados com uma possível nova 

padaria, visto que temos poucos ofertantes da área de panificação nas redondezas. 

Para os resultados obtidos, dos 30 consumidores que foram entrevistados, 

53% possuem idade entre 19 e 30 anos; a maioria dos respondentes é do sexo 

masculino (53,8%); com relação ao horário mais frequentado para ir à padaria, 

34,6% dos entrevistados preferem entre 7h e 9h seguidos por 26,9% que preferem 

entre 5h e 7h. 

As tabelas abaixo mostram os resultados obtidos referentes à faixa etária, 

sexo e preferência de horário. 
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Figura 11: Faixa etária dos entrevistados. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos resultados obtidos na pesquisa de campo. 

 

Figura 12: Separação por sexo dos entrevistados. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos resultados obtidos na pesquisa de campo. 
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Figura 13: Separação da preferência dos horários dos entrevistados. 

 
 Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos resultados obtidos na pesquisa de campo. 

 

Quando foi perguntado ao consumidor sobre um inserir um sistema de 

benefícios como desconto no mês do aniversário, pontuações, a opção do serviço 

de entrega a domicílio, espaço gourmet com confeitarias e tortas e até uma área de 

snack-bar (lanchonete/bar) dentro da padaria, a resposta do consumidor foi a 

seguinte:  

76,92% classificaram como uma ótima ideia, 19,23% consideraram uma boa 

ideia, 0,96% dos entrevistados acham indiferente e apenas 0,96% entenderam como 

uma ideia ruim. 

 
Figura 14: Resposta referente à escolha de serviços adicionais dos entrevistados. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos resultados obtidos na pesquisa de campo. 
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Quando perguntado sobre quais os produtos mais consumidos em uma 

padaria, os consumidores responderam que 96,2% compram pães, 80,8% compram 

queijo, presunto e mortadela, 30% compram manteiga, 19,2% compra refrigerantes, 

sucos e café, 7,7% compram leite e 26,9% compram outros produtos não 

especificado na pesquisa. 

 
Figura 15: Descrição dos produtos mais consumidos na padaria.  

 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos resultados obtidos na pesquisa de campo. 
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8 ANÁLISE DE FORÇAS, FRAQUEZAS, AMEAÇAS E OPORTUNIDADES (SWOT) 

 

Diante da crise que vivemos no mundo, nenhum empreendimento é seguro e 

livre de falência. Diante de tal cenário, é imprescindível que o empreendedor tenha 

uma boa e visão estratégica.  Portanto, torna-se necessário dar muita atenção à 

análise da empresa no ramo em que ela atua. 

O objetivo da análise SWOT é realizar esta análise. Este modelo foi 

desenvolvido por Kenneth Andrews e Roland Christensen, dois professores da 

Harvard Business School. O termo SWOT é uma sigla oriunda do idioma inglês, e é 

um acrônimo de Forças (Strengths), Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades  

(Opportunities) e Ameaças (Threats). Sendo assim, a análise SWOT tem como 

objetivo a identificação, de forma integrada, dos principais pontos que justificam a 

sua posição estratégica num determinado momento, tanto a nível interno como 

externo. (Portal do Marketing, 2007) 

 

Figura 16: Análise SWOT. 

 
Fonte: http://www.bethrive.com.br/seo/como-fazer-um-planejamento-de-seo-atraves-da-

uma-matriz-swot/ - acesso em 15 jun. 2018  
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8.1 FORÇAS 

 

As forças são identificadas como as principais qualificações da empresa, suas 

principais competências, que acabam por proporcionar uma diferenciação da mesma 

no mercado através de uma vantagem competitiva. 

Ao analisarmos as forças da Padaria Sonho Real, podemos destacar a 

qualidade na produção dos pães e um preço de venda abaixo dos valores praticados 

pelos concorrentes. Focaremos também no relacionamento do funcionário com o 

cliente, tendo como parâmetro a qualidade diferenciada dos funcionários da padaria. 

 

8.2 FRAQUEZAS 

 

As fraquezas são aquelas competências internas da empresa, mas que não 

proporcionam criação de valor para a mesma, podendo, até mesmo, destruir o valor 

de mercado da instituição. Após encontrarmos as fraquezas, precisamos examiná-

las e analisa-la de forma isolada, para que possamos diminuir o impacto que será 

causado no empreendimento. Se não for possível corrigir as fraquezas a curto 

prazo, o ideal é que sejam estudados métodos para minimizar seus efeitos ou tentar 

contorná-los de modo que se tornem forças relevantes para o negócio. 

Dentre as principais fraquezas da Padaria Sonho Real está no fato de inserir 

sua nova marca no mercado, visto que esta preocupação não se deve apenas a um 

possivel baixo retorno dos consumidores, mas também aos grandes pontos do 

macro ambiente, principalmente a economia do país.  

Além disso, no início da implementação, a Padaria terá dificuldades nas 

exigências legais e fiscalizações. Normalmente o prazo para a liberação de toda a 

documentação de um novo empreendimento é bastante longo. O empreendedor da 

padaria deverá preparar o documento da junta comercial, o alvará de 

funcionamento, o enquadramento na Entidade Sindical Patronal em que a empresa 

se enquadra, a autorização do Corpo de Bombeiros Militar, Alvará de licença 

sanitária, sem contar com todo o devido cuidado que teremos ao estocar os 

alimentos na padaria. 
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8.3 AMEAÇAS 

 

As ameaças fazem parte da análise externa do ambiente. São, na realidade, 

forças externas que não sofrem influência da empresa, e que podem pesar 

negativamente para as mesmas. São grandes desafios, que podem prejudicar a 

capacidade da empresa de gerar receita. 

Ao analisarmos as ameaças para a Padaria Sonho Real, podemos destacar o 

a atuação do Supermercado Unidos, principal concorrente da padaria. O 

supermercado fica a 100m da nossa base, e hoje, seu número de consumidores de 

produtos de padaria é altíssimo. Outra ameaça é a padaria Delidelicia, localizada a 

500m da nossa base.  Mesmo estando distante, esta padaria atrai clientes, pois seu 

perfil foge totalmente do supermercado unidos. A padaria Delidelicia é gourmetizada, 

atraindo apenas clientes adeptos a esse estilo.  

Vale ressaltar que, nem sempre uma ameaça é uma má notícia, pois ela pode 

ser transformada em oportunidade. Para isso, o empreendedor deve analisar como 

este novo fato pode ser explorado pela empresa de modo se tornar um benefício. 

 

8.4 OPORTUNIDADES 

 

As oportunidades são as forças externas à empresa que influenciam 

positivamente a organização, mas que não se tem controle sobre elas. 

Analisando o bairro em que a Padaria Sonho Real está inserida, podemos 

destacar algumas oportunidades interessantes, como, por exemplo, a falta de opção, 

tanto de pães quanto de qualidade e valor.  Pelo fato de ter apenas o Supermercado 

Unidos como única opção pães, os consumidores se tornam “obrigados” a consumir 

naquela localidade. Diante disto, a oportunidade principal do projeto é a 

implementação de uma padaria no bairro. Outra oportunidade percebida é a 

carência na diversidade de produtos de padaria, principalmente o pão.  
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Figura 17: Apresentação da Análise SWOT da padaria Sonho Real. 

 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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9 APLICAÇÃO DO MODELO CANVAS DE NEGÓCIO 

 

O Business Model Canvas (BMC), ou "Painel de Modelo de Negócios", é uma 

ferramenta estratégica que auxilia significavamente na construção de uma estrutura 

rápida e de boa visualização para o lançamento de novos produtos ou serviços no 

mercado de negócios. A aplicação do BMC consiste no uso de um quadro dividido 

por nove blocos, que correspondem aos elementos fundamentais que constitui um 

modelo de negócio. (INFOQ, 2012) 

Além do Canvas ser uma ferramenta de Modelo de Negócios, ele 

indiretamente, leva o empreendedor a responder quarto questões que estão 

agrupadas nos nove blocos.  

1. O que vou fazer? A resposta desta pergunta será a proposta de valor.  

2. Para quem eu vou fazer? Nesta resposta estão inseridos três blocos: 

segmento de cliente; canais e relacionamento com clientes.  

3. Como eu vou fazer? Pesquisando e descobrindo quais são os seus 

principais recursos; suas principais atividades e os principais parceiros, o 

empreendedor consegue estruturar seu negócio.  

4. Quanto? Analisando quais são e como serão obtidas as fontes de receitas 

e qual será a estrutura de custos necessária para tornar o negócio possível. (Cartilha 

Sebrae, 2013)  

 

O propósito do Canvas é auxiliar a Padaria Sonho Real a organizar suas 

ideias, descobrir respostas para viabilizar o empreendimento, entendendo que cada 

bloco está diretamente ligado aos demais e permitir que administrador ajuste o 

próprio modelo quantas vezes quiser.  

 

9.1. PROPOSTA DE VALOR 

 

A proposta de valor da Padaria Sonho Real teria como base entender a razão 

ou o motivo que os clientes adquirem nossos produtos. Neste sentido, o ponto 

primordial do estabelecimento seria a qualidade. Tanto a qualidade do produto 

quanto a do atendimento. Com uma acessibilidade que favorece o empreendimento, 
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o local está ao redor de pontos de ônibus, próximos de diversos condomínios e na 

rua principal rua do bairro, a Estrada dos bandeirantes. Como opção de serviço 

diferenciado, a Padaria disponibilizaria a entrega à domicilio sem custo, de acordo 

com o perímetro estabelecido pelo administrador do empreendimento.  Mesmo 

sendo uma padaria, o consumidor encontraria outros tipos de produtos. Nosso carro 

chefe seria a diversidade de pães, deste o pão francês ao pão gourmet. Também 

estaria à disposição do cliente produtos secundários como queijo, presunto, café, 

leite, bolos tortas, salgados e etc. 

 

9.2 SEGMENTAÇÃO DE CLIENTES 

 

Em relação à segmentação do mercado consumidor, o público alvo da 

empresa abrangeria tanto para as pessoas da classe B, que geralmente consomem 

grande maioria dos produtos, e pessoas da classe C, que geralmente consomem 

produtos diários. Para atender essas classes, a Padaria Sonho Real teria produtos e 

serviços mais elaborados e qualificados. Não existe um segmento de clientes com 

maior ou menor importância, a Padaria ofereceria condições necessárias aos 

clientes para que os mesmos comprem o que puder.  

 

9.3 CANAIS 

 

Os canais determinados no Canvas influenciarão diretamente no processo de 

tomada de decisão da aquisição dos nossos clientes. Para isso, a padaria utilizaria a 

tecnologia ao seu favor explorando os meios de comunicações mais utilizados na 

atualidade: Facebook, Instagram e WhatsApp. Seriam aplicadas promoções nas 

páginas virtuais e através de Folders que seriam entregues nos condomínios e 

pontos de ônibus ao entorno do local do empreendimento.  

 

9.4 RELACIONAMENTO COM O CLIENTE 

 

Geralmente, os clientes costumam gostar quando são reconhecidos por 

comprar em determinado estabelecimento. Por este motivo, mais uma vez seriam 
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exploradas as redes sociais. Seria realizado um cadastro com o consumidor na 

primeira compra onde o atendente solicitaria principalmente o número de telefone, 

data de nascimento, e-mail e perfil nas redes sociais. O objetivo destas solicitações 

são para que periodicamente o empreendedor possa enviar uma mensagem para o 

cliente, agradecendo pela compra, demonstrando falta pela ausência do mesmo no 

estabelecimento, desejando felicitações no dia do aniversário e até enviando 

informativos de promoções. 

Prezando pelo bem-estar e retorno do cliente no empreendimento, os 

funcionários seriam devidamente treinados para tratar o consumidor de forma cortês 

e educada a fim de que ele se sinta em casa. Outro ponto que será foco no 

estabelecimento serão as pesquisas que ocorrerá com os clientes no intuito de ouvi-

los, pois é de suma importância eles saberem que as suas sugestões são 

fundamentais para o empreendimento. Por esse motivo, os clientes que 

preencherem a pesquisa com o número do telefone, o empreendedor ligaria para dar 

um feedback sobre o assunto abordado. 

    

9.5 FONTES DE RECEITAS 

 

A fonte de receita implica em como os clientes pagarão nos produtos que 

forem comprar. A forma de cobrar deve estar de acordo com o jeito que o cliente 

gostaria de pagar. ((Cartilha Sebrae, 2013). Visando tal afirmação, a Padaria Sonho 

Real trabalhará com a forma de pagamento em dinheiro, débito, crédito, vale 

refeição e vale alimentação. O objetivo é que todas as bandeiras dos cartões 

estejam disponíveis. Como estratégia de receita, investiremos na fidelização do 

cliente, assim utilizaremos o sistema de cartão fidelidade, onde o cliente ganha 

algum item ou brinde assim que o cartão for preenchido. Outra estratégia para fisgar 

o cliente será a pontuação financeira. Nesta estratégia, o cliente que atingir o 

número de compra estabelecido na padaria, ganha desconto de 30% na próxima 

compra. Mesmo se tratando de padaria, não ficaremos apenas na área de 

panificação. Teremos um espaço de confeitarias repletas de tortas e bolos. Teremos 

também uma área onde são fornecidos os salgados e lanches. Vale ressaltar que o 

valor do pão francês, será o mais barato da região. 
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9.6 RECURSOS PRINCIPAIS 

 

Para que a Padaria Sonho Real funcione, serão necessários recursos 

imprescindíveis. Dos Recursos humanos, precisaremos de 10 funcionários, sendo 2 

padeiros, 3 balconistas e 3 caixas, 2 auxiliares de serviços gerais. O empreendedor 

também ficará no caixa por isso apenas um será necessário. Dos Recursos físicos, 

utilizaremos fôrmas, cadeiras, mesas, prateleiras, bancadas, frízeres e 

refrigeradores, balanças, maquinários diversos, cafeteria industrial e computadores. 

Dos recursos intelectuais necessitaremos de 1 técnico em panificação e 1 consultor, 

que como referência, pode ser o serviço do Sebrae. Do recurso financeiro, 

procuraremos investidores para implementar o negócio ou financiaremos parte do 

mesmo. O empreendimento atuará das 5h às 23h. 

 

9.7 ATIVIDADES PRINCIPAIS 

 

Visando colocar em prática todos os itens informados na proposta de valor 

(9.1), relacionaremos as principais atividades da Padaria Sonho Real. Focado em 

entregar não apenas um simples produto, mas sim um prazer em forma de pão, a 

Padaria investe na produção de pães de todos os tipos, desde o mais simples até os 

mais sofisticados. O objetivo é conquistar o consumidor não apenas com o valor 

acessível, mas com um gosto único, feito e vendido apenas na Padaria Sonho Real. 

Não obstante à produção, trabalharemos com a comercialização, onde 

compraremos nas fábricas os pães mais conhecidos e revenderemos de acordo com 

o gosto e preferência do consumidor.  Para além dos pães, teremos um espaço 

reservado para a comercialização de tortas e bolos e salgados. 

 

9.8 PARCERIAS PRINCIPAIS 

 

Umas das principais alianças para o bom desempenho de um 

empreendimento são os fornecedores. No caso da Padaria Sonho Real, os seus 

principais parceiros são as fábricas de pães, os supermercados e os fornecedores 

de matéria prima. Estuda-se uma parceria com pequenos empreendimentos próximo 
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aos bairros. Há uma possibilidade em abranger aos condomínios da região, visto 

que grande parte dos consumidores residem neles.  

 

9.9 ESTRUTURAS DE CUSTO 

 

A Estrutura de custo tem a finalidade de listar quanto custa para criar e 

viabilizar a proposta de valor. Para que todos os blocos do Canvas saiam do papel, 

é necessário listar o custo de cada item destacado. Dentre eles, a Padaria Sonho 

Real classifica como custo fixo a mão-de-obra dos funcionários, as embalagens dos 

produtos, aluguel do estabelecimento, internet utilizada para o funcionamento do 

sistema e também disponível ao consumidor, o material de limpeza para que o 

ambiente esteja sempre limpo e etc. Teremos também os custos variáveis, tal como 

a energia elétrica, água, telefone, matéria-prima, marketing, divulgação e etc. Os 

custos pré-operacionais são os custos que ocorrem no início do negócio. Para a 

padaria Sonho Real, podemos listar as legalizações juntos aos órgãos de 

competência, o registro da marca, o alvará de funcionamento do estabelecimento, o 

treinamento com os funcionários, as obras, a aquisição de maquinas e 

equipamentos, os uniformes, os moveis e utensílios. 
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Figura 18: Apresentação do modelo Canvas da padaria Sonho Real. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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10 CONCLUSÃO 

 

A elaboração do modelo Canvas de negócio teve como objetivo uma análise 

antecipada para a abertura de uma padaria, participante do setor de panificação, no 

município do Rio de Janeiro, no bairro Camorim. 

Com este fim, foi realizado um plano de gestão pelo modelo Canvas, com 

uma análise de mercado, através de uma Análise SWOT, um plano de marketing e 

uma pesquisa de mercado. Diante disto, verificou-se ser viável o novo 

empreendimento, visto que existe uma real demanda no bairro do Camorim, que 

hoje a venda de pães é realizada apenas por um supermercado. Levando-se em 

consideração todos esses aspectos cada detalhe apresentado no projeto foi 

pensando de forma a agradar todos os consumidores do bairro. 

Esta monografia não pretende encerrar o assunto sobre empreendedorismo 

no setor de Panificação. Ela buscou, de forma estruturada, fornecer informações 

importantes para o empreendedor tomar decisões, de forma a proporcionar uma 

melhor colocação e crescimento no mercado. 
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