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ANÁLISE DE VIABILIDADE DE ABERTURA DE UM POSTO DE COMBUSTÍVEL 

ATRAVÉS DO PLANO DE NEGÓCIOS. 

 

1. RESUMO 

 

O planejamento para abertura de uma empresa aumentam suas chances 

de sucesso e auxiliam cada ação do empreendedor, uma vez que os riscos e as 

dificuldades são evidentes no mercado, o planejamento se torna indispensável. Este 

trabalho teve por objetivo aplicar um Plano de negócio para testar a viabilidade de 

abertura de um posto de combustível na região central do Município de Curvelo-MG, 

onde nota-se uma possível oportunidade. Os dados foram coletados através de 

pesquisa no banco de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), no site da Fecombustíveis, com um representante da bandeira Ipiranga® e 

através de questionário cujos dados foram inseridos no software do plano de 

negócios do SEBRAE (2013). Os resultados demostraram que a abertura do 

empreendimento é viável, uma vez que nota-se espaço no mercado para mais um 

estabelecimento de venda de combustível tendo em vista a preparação para as 

necessidades dos clientes apresentadas na pesquisa de mercado. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O Plano de negócios é um documento formado de informações onde se 

encontra um direcionamento através de emulação de ações envolvendo os 

principais aspectos da empresa e as variáveis de seu ambiente (CHER, 2002). 

Essas informações contidas no plano de negócios facilitam a gestão do 

empreendedor e possibilitam acesso a todos os detalhes que muitas vezes são 

esquecidos ou ignorados, a percepção desses detalhes evita imprevistos e 

possibilita ações preventivas (BOLSON, 2003). 

O plano de negócios oferece a dimensão do projeto e o que é necessário 

para a sua realização, testa a viabilidade de abertura do empreendimento antes de 

começar a investir, direciona as ações, economiza tempo e estabelece melhor 

controle e planejamento (BIZZOTTO, 2008). Fornece visão de ações preventivas de 
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gestão, arquivo de informações importantes, conhecimento da concorrência, 

fornecedores e clientes. 

O objetivo deste trabalho é aplicar um plano de negócios para testar a 

viabilidade de abertura de um posto de combustível na região central da cidade 

Curvelo - MG, onde nota-se uma possível oportunidade. Tal plano visa projetar a 

situação real de abertura do posto de combustível, e através da análise dessas 

projeções criar direcionamento e orientação para o empreendedor nas tomadas de 

decisões no que diz respeito à viabilidade de abertura do empreendimento e auxilio 

nas estratégias diferenciais de concorrência. As informações levantadas servirão 

também para criar situações vantajosas em relação aos concorrentes como 

vantagens competitivas e elaboração de estratégias para direcionar a empresa com 

postura diferencial para o mercado. 

 

3. OBJETIVOS 

 

O objetivo geral deste trabalho é aplicar um Plano de negócio para testar 

a viabilidade de abertura de um posto de combustível na região central do Município 

de Curvelo, onde nota-se uma possível oportunidade. 

Os objetivos específicos são: 

• Proceder a uma análise de mercado, incluindo estudo dos clientes e dos 

concorrentes. 

• Desenvolver um plano de marketing. 

• Criar um plano financeiro para testar a viabilidade de abertura do 

empreendimento. 

• Fazer uma avaliação estratégica através da análise da matriz F.O.F.A. 

 

4. METODOLOGIA 

 

O universo da pesquisa engloba a população total do município de 

Curvelo, MG, constituída por aproximadamente 70.000 habitantes. A amostra de 

pessoas a ser entrevistada foi calculada através de uma calculadora on-line que 

utiliza os seguintes dados: população: 70.000 habitantes; erro amostral: 5%; nível de 

confiança: 95%; percentual máximo: 50% (SANTOS, 2013). 
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Como resultado, a amostra necessária incluiu 350 questionários, 

aplicados durante os dias 20 a 28 de março de 2013. 

Um questionário com um total de 22 questões abertas e fechadas foi 

utilizado como instrumento de coleta de dados. As perguntas do questionário 

contemplam as seguintes áreas do plano de negócio: estudo dos clientes (nove 

perguntas), oportunidade (sete perguntas) e marketing e vendas (seis perguntas). 

Parte dessas informações foram utilizadas para completar a análise de mercado, o 

plano operacional, o plano financeiro, a construção de cenários e avaliação 

estratégica. Outra parte dos dados foram obtidas no banco de dados do IBGE 

(2013), no site da Fecombustíveis (2013), com um representante da marca 

Ipiranga®, e com elaboração do próprio autor do plano. 

Os dados coletados através da pesquisa de mercado demonstram a 

aceitação da população quanto à criação de um novo empreendimento de venda de 

combustível e servem também de referência para o apontamento dos principais 

concorrentes e pela criação de diferenciais competitivos. 

As análises econômicas e financeiras serão obtidas através do software 

do plano de negócios do SEBRAE (2013), o qual fornecerá informações referentes a 

indicadores de viabilidade, lucratividade, rentabilidade, prazo de retorno do 

investimento e ponto de equilíbrio. 

 

5. RESULTADOS 

 

5.1 Análise de Mercado 

A análise de mercado é uma das partes mais importantes do plano de 

negócio, visto que inclui o estudo dos clientes, fornecedores e concorrentes. O 

resultado do questionário mostra que o público-alvo do empreendimento a ser criado 

são pessoas físicas em maioria de 18 a 30 anos, com rendimento mensal 

aproximado de 2 a 4 salários, residentes ou frequentadores da região central de 

Curvelo-MG. Este público está à procura de um maior mix de produtos e serviços de 

qualidade com preço justo que atendam mais as necessidades do seu veículo. 

Atender-se-á também, pessoas jurídicas. Os principais atributos que levam esse 

público a comprar são, em sua maioria, qualidade dos produtos e serviços, e 
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seguidos de atendimento diferenciado e prestação de serviços diversificados e 

marca de renome. 

O questionário aplicado neste estudo também tratou dos concorrentes e 

de seus produtos e serviços. Baseado no questionário, foi possível investigar o perfil 

dos principais concorrentes do novo empreendimento. Na cidade, há quatro 

concorrentes mais citados na análise de mercado que possuem produtos e serviços 

similares aos que serão oferecidos pelo Posto Mendes, porém, há insatisfação dos 

clientes em relação ao tempo de espera e a qualidade da lavação no lava-jato, e não 

há loja de conveniência completa. 

Para a definição dos fornecedores, foi feita uma análise com os 

representantes das principais bandeiras. As propostas de cada um foram 

comparadas. O fornecedor escolhido foi o representante Ipiranga® Ltda. devido às 

vantagens oferecidas, entre elas: promoção para clientes, maior acompanhamento 

do negócio e maior disponibilidade de investimentos em troca da concessão da 

bandeira. 
 

5.2 Plano de Marketing 

O plano de marketing incluiu o estudo dos principais produtos e serviços, 

o preço de tais produtos e serviços, em relação aos preços praticados pela 

concorrência e pelo custo dos mesmos para a empresa, as promoções e a estrutura 

de comercialização dos produtos e serviços a serem oferecidos pelo novo 

empreendimento. 

 

5.3 Plano Financeiro 

O plano financeiro é uma das partes mais complexas e importantes do 

plano de negócio, já que está relacionado aos gastos antes e depois da abertura do 

mpreendimento, aos investimentos, à depreciação e ao capital necessário para 

abertura e manutenção do novo empreendimento.  

O Plano de Negócio estima o faturamento que a empresa terá, tanto em 

termos mensais quanto ao longo do primeiro ano de vida da mesma. O critério 

utilizado para a estimativa de faturamento mensal teve como base a movimentação 

da localidade, carteira de clientes já garantida e o faturamento médio dos 

concorrentes mais próximos. Essas informações foram alcançadas através de um 

projeto preliminar disponibilizado pelo representante da bandeira Ipiranga®  
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Com base nas informações obtidas sobre estimativa de faturamento, 

custos fixos e custos variáveis foi possível prever, através do Plano de Negócio, o 

demonstrativo de resultado da empresa. Após o cálculo, incluindo receita total de 

vendas, custos variáveis totais, considerando uma margem de contribuição e custos 

fixos totais o resultado foi que a empresa terá lucro. 

Entre os indicadores de viabilidade do novo empreendimento estão o 

ponto de equilíbrio, relacionado ao faturamento necessário para cobrir os custos. A 

lucratividade, relacionada ao lucro líquido; a rentabilidade relativa ao retorno de 

capital, e o prazo de retorno do investimento (TAB. 1). 

 
Tabela 1 – Indicadores de Viabilidade do empreendimento. 

 
Fonte: Plano de negócio SEBRAE (2013) 

 

5.4 Construção de Cenário 
 

A construção de cenários é uma ferramenta que o empreendedor deve 

utilizar para possíveis situações pelas quais a empresa pode passar. Esses cenários 

são compostos pelo cenário pessimista, no qual a empresa obteria queda de 20% 

nas vendas; e o cenário otimista, no qual a empresa obteria crescimento de 20% nas 

vendas (TAB. 2). 
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Tabela 2 – Cenários previstos para o novo empreendimento. 

 
Fonte: Plano de negócio SEBRAE (2013) 

 
5.5 Avaliação Estratégica 

 

O objetivo da Matriz F.O.F.A. é detectar pontos fortes e fracos, para que o 

gestor possa corrigir as deficiências e tornar a empresa mais eficiente e competitiva. 

No caso do novo empreendimento, os fatores internos e externos foram 

relacionados aos pontos fortes e fracos possíveis, e diante destes, forças foram 

avaliadas e oportunidades são propostas (TAB. 3). 
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Tabela 3 – Matriz F.O.F.A. para o novo empreendimento. 

 
Fonte: Próprio autor (2013). 

 
6 DISCUSSÃO 

 

Segundo Baish et al. (2006), a análise do perfil do cliente representa uma 

importante estratégia empresarial para o desenvolvimento de vantagens 

competitivas. Num ambiente onde as inovações e as mudanças ocorrem de forma 

acelerada, à existência de consumidores exigentes, com diferentes necessidades a 

serem atendidas, faz com que as empresas busquem novas formas de gestão de 

seus negócios em direção à fidelização dos seus clientes.  

A busca pela competitividade está levando as empresas a se 

reorganizarem alterando a prestação dos seus serviços para formas mais eficazes. 

Entretanto, há um componente essencial na busca por competitividade que é a 

capacidade de criar serviços melhores e de dispor de mais tecnologia, além de 

satisfação de seus clientes. Nesse sentido, Bizzotto (2008) afirma que mais 
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importante do que fazer as coisas bem é fazer coisas certas. Logo, em um cenário 

de incerteza e de turbulência, as dificuldades de definir uma estratégia que torne 

uma empresa nascente competitiva será difícil, por isso na necessidade de utilização 

de ferramentas como o Plano de Negócio. O aumento da competitividade associado 

à necessidade de sobrevivência e ao aumento das exigências dos clientes pela 

venda de melhores produtos e prestação de melhores serviços, fazem com que as 

empresas busquem conhecer e analisar a estrutura competitiva do setor e a 

identificar a melhor estratégia no ramo de atividade desenvolvida.  

Outro ponto importante que pode ser definido depois da confecção do 

plano de negócio (SEBRAE, 2013), diz respeito à oportunidade do novo 

empreendimento. A dificuldade na identificação da oportunidade mostra-se presente 

na diferenciação de uma oportunidade de negócio por uma ideia que veio no 

pensamento. Diante dessa linha de definição de oportunidade, foi comprovado, 

através da pesquisa de mercado, que existem necessidades não atendidas por parte 

dos consumidores dos postos de combustível de Curvelo e que existe, ainda, 

mercado para outro estabelecimento nesse segmento. 

Diante das condições adversas, devem-se criar ações corretivas e 

preventivas. No caso das vendas estimadas pelo Plano de Negócio não se 

realizarem e o cenário pessimista se confirmar, pode haver uma concentração na 

captação de novos clientes com maior potencial de compra como empresas de 

transporte e órgãos públicos, entre outros, de modo que o capital de giro seja 

utilizado e o faturamento estimado se realize (FELIPINI, [s. d.])..  

Outra alternativa capaz de reverter quadro pessimista pode ser a 

implantação do ciclo PDCA, também conhecido como Ciclo de Deming. O PDCA é 

uma metodologia que tem como função básica o auxílio no diagnóstico, análise e 

prognóstico de problemas organizacionais, sendo extremamente útil para a solução 

de problemas (QUINQUIOLO, 2002). 

Em relação à matriz F.O.F.A, os pontos fortes apresentam maior grau de 

impacto o que direciona a empresa ao crescimento. Para aproveitar esse fato o 

empreendedor poderá direcionar seus esforços para a aquisição de capital em longo 

prazo o que possibilitará aproveitar essas oportunidades e minimizar os pontos 

fracos no requisito de capital de giro limitado (OLIVEIRA, 2005). 
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Diante da análise geral do plano de negócios, conclui-se a viabilidade de 

implantação do Posto de combustível, uma vez que o plano financeiro mostrou-se 

favorável e as oportunidades se manifestaram presentes. Apesar de todo 

empreendimento haver riscos, o planejamento proporciona a possibilidade de 

conhecer melhor a atividade a ser desenvolvida, o que aumenta as chances de 

sucesso do novo empreendimento. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O mercado atual apresenta-se cada vez mais exigente e concorrido e a 

maioria das empresas nascentes morre no primeiro ano de vida. Com o objetivo de 

aplicar um Plano de negócio para testar a viabilidade de abertura de um posto de 

combustível na região central do Município de Curvelo, onde nota-se uma possível 

oportunidade foi alcançado um resultado positivo, ou seja, a viabilidade de 

implantação do posto de combustível foi confirmada. Ressaltando também que o 

Plano de negócios detalha os pontos importantes do empreendimento e direciona o 

planejamento com um melhor conhecimento das atividades a serem desenvolvidas, 

proporcionando maiores chances de sucesso. 

Esse trabalho é a projeção idêntica da situação real de abertura do posto 

de combustível, e através da análise dessas projeções o empreendedor terá 

direcionamento e orientação para a implantação do posto, para as tomadas de 

decisões e para as ações estratégias diferenciais de concorrência. Estas servirão 

para criar situações vantajosas em relação aos concorrentes como: vantagens 

competitivas e elaboração de estratégias para direcionar a empresa com postura 

diferencial para o mercado de combustível da região. 
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