
 

 

 

TÍTULO: ANÁLISE DOS FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO DO CONCEITO GOURMET EM
BRIGADERIA: PLANO DE NEGÓCIOS
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADASÁREA: 

SUBÁREA: ADMINISTRAÇÃOSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO INSTITUTO MAUÁ DE TECNOLOGIAINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): GABRIELA DELLA VOLPE DRUMOND GOMES, ANDRÉ AYO GOMES, FRANCINE
CAMPOS SOUZA, LUCIANA MARIA GARBIN GOMES DE SOUSA, THAÍS BENITES MANZANO
AUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): IARA YAMAMOTOORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): LINDUARTE VIEIRA DA SILVA FILHOCOLABORADOR(ES): 



Resumo 

Este trabalho apresenta um estudo sobre o plano de negócio com a análise dos 

fatores críticos de sucesso do conceito gourmet em brigaderia. Veremos inicialmente 

os tipos de empreendedorismo e suas características para que o leitor entenda as 

bases de um plano de negócio e suas principais funcionalidades. Em seguida, serão 

discutidas as principais diferenças de um brigadeiro tradicional de um saudável, 

avaliando-se as vantagens e as desvantagens de cada um. Por fim, serão expostas 

as perspectivas futuras para este tipo de segmento. 

Introdução 

Este trabalho estudará conceitos de empreendedorismo e modelo de negócios. Os 

mesmos serão subdivididos em tópicos com definições mais específicas para que o 

leitor possa adquirir conhecimento aprofundado nos temas. 

Antes de dar início ao processo de abertura da organização, é de extrema 

importância criar um modelo de negócios para estimular o empreendedor a pensar 

sobre questões como custo, canais de distribuição, público-alvo, possíveis parceiros 

e fontes de receita, focando em uma proposta de valor interessante para a marca, 

conforme explicou Osterwalder (2011). Esta ferramenta precisa ser planejada e 

analisada conforme o desenvolvimento da empresa start-up, com o objetivo de criar 

estratégias e acompanhar o progresso da mesma. 

Objetivos 

Este trabalho abordará a Análise dos Fatores Críticos de Sucesso do conceito 

Gourmet em Brigadeiria, com o objetivo de elaborar um Plano de Negócios que 

tenha como finalidade estudar a importância de fatores fundamentais e verificar 

como a inovação pode trazer rentabilidade e vantagem competitiva para a 

organização. Considerando que o foco da pesquisa é explorar a inovação do 

negócio, a mesma traz o conceito de brigadeiros saudáveis, feitos com ingredientes 

naturais e com baixo teor de calorias, gerando um diferencial competitivo diante do 

mercado.   

Metodologia 



Será feito um questionário com a intenção geral de saber qual a opinião dos 

entrevistados de acordo com os brigadeiros gourmet. A natureza da pesquisa será 

descritiva, pois segundo o site Pós - Graduando (2012), a pesquisa descritiva é 

aquela em que se realiza o estudo, a análise e a interpretação sem quaisquer 

interferências dos pesquisadores. 

Será aplicado um questionário no Instituto Mauá de Tecnologia localizado na Praça 

Mauá, com perguntas fechadas de múltiplas alternativas, que tem como objetivo 

coletar opiniões em relação aos brigadeiros tradicionais e saudáveis. A amostra 

selecionada foi de 200 pessoas com a faixa etária de 17 a 30 anos que fazem parta 

da classe A e B. O público que fará parte da pesquisa serão os alunos dos cursos de 

engenharia, administração e design e a coleta de dados será realizada ao longo de 

uma semana, entre os dias 25 a 29 de agosto. 

Resultados Preliminares 

Como nosso questionário não foi aplicado até o dia do envio deste trabalho, não 

podemos ter qualquer resultado prévio, pois nossa metodologia é baseada na 

pesquisa que usaremos. Logo, sem a aplicação da mesma, não há resultados que 

possamos informar.  

Desenvolvimento 

O desenvolvimento deste trabalho não está atrelado apenas ao estudo do mercado 

de brigaderias gourmet, a conceitos de plano de negócio e empreendedorismo. Há a 

abordagem de desenvolvimento de vantagens competitivas para o segmento, 

utilizando-se do conceito de brigadeiros saudáveis, obtendo assim, uma vantagem 

perante as demais brigaderias e atingindo maior público alvo. Outras estratégias a 

serem adotadas são as de embalagem, contratações e produção. 
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