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RESUMO 

Atualmente o mundo dos negócios exige além dos conhecimentos habituais, muita 

eficiência e eficácia para satisfazer o cliente. O presente trabalho apresenta a 

elaboração de um Plano de Negócios para uma livraria e café na cidade de Bauru – 

SP. Na primeira etapa são revisados conceitos relativos ao empreendedorismo, 

planejamento estratégico, estrutura de projeto, planejamento de recursos humanos e 

planejamento financeiro que servirão de suporte para desenvolvimento do plano. Ao 

decorrer do semestre será avaliado se o projeto é viável e se atende às 

necessidades do mercado. 

Palavras chaves: Plano de Negócios, Empreendedorismo, Treinamento de Pessoal. 

1 INTRODUÇÃO 

 O trabalho em questão visa à elaboração de um plano de negócios para a 

criação de uma livraria café na cidade de Bauru – SP. Foi realizada uma análise do 

mercado brasileiro e suas tendências.  

 Houve um trabalho de coleta de dados primários com o intuito de enriquecer o 

plano de negócios. Nessa parte serão analisados todos os aspectos como concorrentes 

através de análises swot e como impacta o negocio, custos com fornecedores, aluguéis, 

pesquisa de salários, mão de obra necessária, para o trabalho.  

2 OBJETIVOS 

Objetivo geral é elaborar um plano de negócios de uma livraria café para a 

cidade de Bauru – SP. 

Objetivos Específicos são: 

           Fazer um plano de negócios completo, analisando o mercado e suas 

variáveis; estruturar um plano de recursos humanos além de uma pesquisa de 

salários praticados no mercado; elaborar um plano financeiro abordando todo 

investimento necessário para o empreendimento, fluxo de caixa, taxa interna de 

retorno e Payback. 

 3 METODOLOGIA 



 

   

 O desenvolvimento desse projeto terá como principio a pesquisa 

qualitativa, onde a característica principal é compreender as relações do negócio em 

estudo em profundidade, sendo-lhe atribuída a analise qualitativa das informações 

obtidas, como as pessoas que procuram esse negócio. Também, será utilizada da 

pesquisa explicativa, que demonstrara a teorização e reflexão do objetivo estudado, 

visando identificar as ocorrências ou variáveis que afetam o processo, explicar o 

porquê de sua viabilidade. 

4. PLANO DE NEGÓCIOS 

 Pretende-se identificar os conceitos e técnicas que serão aplicados na 

abordagem do trabalho com o objetivo de torná-lo mais estruturado no ponto de vista 

acadêmico.  

 De acordo com Dornelas (2001), o plano de negócios é (...) um documento 

usado para desenvolver um empreendimento e o modelo de negócio que sustentem 

a empresa. Sua elaboração envolve o processo de aprendizagem e 

autoconhecimento, e ainda, permite o empreendedor situar-se no seu ambiente de 

negócios.  

 Já de acordo com HIRISH (2009) o plano de negócios “(...) é um documento 

preparado pelo empreendedor em que são inscritos todos elementos internos e 

externos relevantes para início de um novo desenvolvimento. É com freqüência uma 

integração de planos, como os de marketing, de finanças de produção e recursos 

humanos (...) ..  

4.1 PLANO DE MARKETING 

 O plano de marketing é uma das partes mais importantes e serve de base 

principal para o “mapa do jogo” que será construído com os outros planos. Uma vez 

que descreve como os produtos ou serviços serão distribuídos, cotados, e 

promovidos.  

4.1.1 MISSÃO E VISÃO 

          A declaração da missão e da visão da empresa é a parte mais fundamental 

para posteriormente se construir uma estratégia sólida. Qualquer empreendedor 

deve tê-la em mente na tomada de suas decisões.  



 

   

 De acordo com DORNELAS (2001) a declaração de visão de uma 

organização define onde ela quer chegar, a direção que pretende seguir, e o que ela 

quer ser. Já a declaração de missão deve refletir a razão de ser de uma empresa, o 

que ela é e o que ela faz.   

5 RESULTADOS PRELIMINARES 

 Nessa etapa do trabalho foi feita apenas pesquisa qualitativa descritiva e 
planilha de orçamento prevendo todos os gastos desde a abertura da empresa até 
sua inauguração e o gerenciamento das tarefas.  

 Até a presente data os processos atingiram seus objetivos com uma pequena 

variação nos prazos, mas mantendo a data final para inauguração, no geral dentro 

do nosso cronograma. 
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7 ANEXO 

CUSTOS DO PROJETO RESUMIDO 
Preparação legal e Regularização órgãos 8.800,00 
Reservas de Contingências 30.000,00 
Reservas Gerenciais 15.000,00 
Execução (reformas geral) 31.700,00 
Treinamento 7.500,00 
Aquisições 227.500,00 
Encerramento   
Inauguração 2.500,00 
Coquetel de apresentação da empresa   
Acompanhamento pos entrega 3.000,00 
Feedback para a Empresa (Final do Projeto)   
Apresentar um manual de administração do SEBRAE a nova 
organização   

TOTAL  GERAL DO PROJETO 326.000,00 
(*Ver gráfico detalhado)   

 


