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RESUMO 
Este trabalho objetiva identificar as orientações de uma análise do perfil da clientela para elaboração 
de um plano de negócios a uma empresa de pequeno porte, pertencente ao segmento de bares e 
restaurantes. A metodologia utilizada foi uma “Survey”, com aplicação de questionários a uma 
amostra aleatória de 400 pessoas que circulavam em locais movimentados do município em que 
propõe-se instalar o empreendimento. Os resultados obtidos pela Análise do Perfil dos Clientes 
permitiu apontar orientações a formatação dos projetos de produtos e serviços, mercadológicos, 
operacionais, estratégicos e financeiros, estes formadores de um Plano de Negócios. 
 
Palavras-chaves: Empreendedorismo, Plano de Negócios, Pesquisa de Mercado. 
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ABSTRACT 
This study aims to identify the orientation of a customer profile analysis to create a business plan for a 
small business, included in the segment of bars and restaurants. The methodology used was a 
"Survey", with questionnaires to a random sample of 400 people circulating in crowded areas of the 
city which is proposed install the business. The results obtained by the Customer Profile Analysis 
allowed indicate instructions for preparing the projects of products and services, marketing, 
operational, strategic and financial, these components of a Business Plan. 
  
Keywords: Entrepreneurship, Business Plan, Marketing Research 
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1.  INTRODUÇÃO 

Com o crescimento das organizações, suas composições tornaram-se mais 

complexas, seja no tamanho ou na importância que cada uma ocupa na sociedade 

e, como resultado, fez surgir novos e crescentes desafios para que as empresas de 

múltiplos setores buscassem diferenciais competitivos para se manterem atrativas 

no mercado. Dentre esses diferenciais, está à busca por melhores práticas de 

gestão e consequentemente por ferramentas que possibilitam a essas organizações 

maior vantagem competitiva.  

Assim tomar decisões é um processo de fazer escolhas, definindo qual 

caminho a organização deve trilhar projetando seu futuro. Para garantir que estas 

decisões sejam efetivas é preciso contar com ferramentas que auxiliem a tomada de 

decisão, umas delas é o Plano de Negócio (PEGN, 2010). 

Neste sentido, o plano de negócio permite ao empreendedor avaliar a 

viabilidade de sua ideia, seus pontos fortes e fracos, as ameaças e oportunidades, 

mesmo antes da empresa sair do papel, buscando diminuir as chances de 

mortalidade empresarial nos primeiros anos da organização, devido iniciar seu 

empreendimento ciente do mercado que está se inserindo e as variáveis que 

influenciarão o seu sucesso.  

Entretanto para elaborar essa importante ferramenta de planejamento em 

um formato consistente, antes é preciso coletar informações sobre o mercado, mais 

especificamente sobre do Perfil do público-alvo, levantando seus aspectos físicos, 

econômicos e comportamentais que influenciem na relação de consumo em 

questão. Pautado nessas informações os desenvolvedores do Plano de Negócio 

conseguem orientar sua elaboração ao suprimento eficaz das necessidades de 

consumo compreendidas através da análise da clientela. 

Compreendendo todo o contexto, este trabalho objetivou identificar as 

orientações de uma análise de clientela para elaboração de um Plano de Negócios a 

uma empresa de pequeno porte do segmento de Bares e Restaurantes. 

A organização do estudo inicia-se com a presente introdução, seguida pela 

Seção 2, a revisão literária, na qual destaca conceitos teóricos relevantes a 

pesquisa. Em continuidade a Seção 3, métodos, na qual se especifica a metodologia 

de pesquisa utilizada. Posteriormente, na Seção 4 podem ser observados os 



  
 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
31 

 

ANÁLISE DO PERFIL DA CLIENTELA COMO ORIENTAÇÃO 
A ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE NEGÓCIO 

Gestão & Conhecimento, v. 7, n. 2, jul./dez. 2013: 28 – 49 

 

resultados encontrados, e logo em seguida, na Seção 5, encontram-se as 

considerações finais e por fim, na Seção referências, são apresentadas as 

bibliografias consultadas. 

2   FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
2.1 Empreendedorismo 

Para Malheiros, Ferla e Cunha (2005, p. 16), o empreendedorismo “é o 

principal fator de desenvolvimento econômico de um país”. De acordo com Cunha e 

Pinto (2007, p. 2), “em todo o mundo desenvolvido empreendedorismo é tratado 

como uma ciência, razão pela qual são desenvolvidos estudos para apontar e 

procurar soluções para resolver os problemas inerentes ao mesmo, enquanto que no 

Brasil as pessoas consideram como um dom”. 

O Ação de Empreender se dá através do Empreendedor. Vale, Wilkinson e 

Amâncio (2008, p. 7), descreve o empreendedor como “agente detentor dos 

mecanismos de mudança, com capacidade de explorar novas oportunidades, pela 

combinação de distintos recursos ou diferentes combinações de um mesmo 

recurso”. 

Ortigara (2008, p. 46) afirma que “o empreendedor sempre passa por algum 

aprendizado, seja por meio da educação formal ou pelo exercício prático de uma 

tarefa”.  

Passos et al. (2010, p. 11) concorda que para ser empreendedor é preciso 

“ser perseverante, ter postura otimista, correr riscos calculados, não desistir 

facilmente. Empreender tem muitos significados, mas um deles certamente é 

reconhecer que há problemas e obstáculos e assumir a tarefa de superá-los”. 

2.2 Empreendedorismo no Brasil 

O conceito de empreendedorismo tem sido amplamente difundido no Brasil 

nos últimos anos, em função das mudanças na economia ou da diminuição da 

estabilidade de emprego. O número de empresas que abrem nos dias atuais e as 

altas taxas de mortalidades têm chamado a atenção do governo e entidades da 

classe, o que tem influenciado a popularização do termo empreendedorismo. 

(DORNELAS, 2005) 
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Em 2007, a Global Entrepreneurship Monitor (GEM), classificando os países 

que mais empreende, posicionou o Brasil em 9º lugar entre os 42 países 

participantes, destacando indicadores positivos de empreendedorismo no país. 

(PASSOS et al. 2010). 

Quanto ao tipo de motivação para Empreender, Dornelas (2005) relata que o 

Brasil tem um índice de empreendedorismo de oportunidade abaixo do índice de 

empreendedorismo de necessidade, levando as pessoas se aventuram em seus 

negócios por falta de opção, pela falta de emprego e oportunidades, e acabam 

iniciando seu negócio sem planejamento, informalmente, aumentando as chances 

de mortalidade do negócio, agravando as estatísticas, e não gerando o 

desenvolvimento econômico. 

 O autor aborda ainda, que ao contrário do empreendedorismo por 

oportunidade, onde o empreendedor visa onde quer chegar, planeja-se e tem em 

mente as perspectivas de crescimento, geração de emprego e riquezas, gerando 

desenvolvimento econômico ao país.  

Neste sentido, recentemente foi aprovada uma lei complementar que 

beneficia os empreendedores ainda informais, possibilitando que eles desfrutem de 

condições especiais como o enquadramento no Simples Nacional, a isenção de 

alguns tributos federais e o registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, que 

facilitará a abertura de conta bancária, o pedido de empréstimos e a emissão de 

notas fiscais, afim de que se tornem um empreendedor individual legalizado 

(BRASIL, 2010). 

Assim, empreendedor individual é uma “pessoa física que trabalhe por conta 

própria de forma individual e se dedique as atividades de comércio, indústria ou 

serviços e fature até 36 mil reais por ano, sendo permitido ter até um empregado 

que receba o salário mínimo (SEBRAE, 2010). 

         2.3 Plano de Negócio  

Malheiros, Ferla e Cunha (2005, p. 196) abordam que “quando as pessoas 

falam sobre um plano de negócios, elas normalmente se referem a um documento 

formal escrito que específica todos os principais fatores necessários à concepção ou 

inovação de uma empresa, seja ela pequena ou grande”. 
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Neste sentido, o Planos de Negócio é um instrumento de auxílio à tomada 

de decisão e de ordenamento lógico do negócio com o produto (serviço) e/ou 

processo. O plano de negócio tem por objetivo principal a capacitação do 

empresário, no sentido de fornecer orientação a todo planejamento e a organização 

da empresa, de forma a torná-la mais competitiva e apta a lidar com variáveis 

exógenas à firma, principalmente variáveis ligadas ao processo de inovação. Um 

Plano de Negócios eficaz deve apresentar fortes argumentações e expectativa 

atraente de retorno financeiro e ter capacidade de auxiliar o empresário na busca de 

novos recursos para alavancar. (GARCIA JUNIOR, 2007, p. 138) 

Segundo Cecconello e Ajzental (2008, p. 9), os planos de negócios são 

necessários nas mais diversas situações: seja para ampliar uma linha de montagem, 

verificar a viabilidade de se atender um novo mercado, seja para averiguar 

viabilidade de um novo negócio, entre tantas outras exigências que demandem. 

Filion e Dolabela (2000) complementa que ao preparar o Plano de Negócios 

o empreendedor terá elementos para decidir se abrirá ou não a empresa idealizada 

se expandirá seus negócios ou lançará um novo produto, qualquer uma dessas 

atividades empresariais por mais simples que pareçam ser deveriam se fundamentar 

em um Plano de Negócios. 

2.4 Elaborando um Plano de Negócio 
Sobre o Plano de Negócios e sua elaboração, Seitz (2005, p. 92) elucida que 

“sejam novos negócios, ou atividades já em andamento em seus processos de 

reavaliação periódica, para potencializarem suas perspectivas de sucesso, devem 

necessariamente reforçar seu comprometimento com os mercados que pretendem 

atingir, de forma assertiva e competitiva”. 

De acordo com Dornelas (2005), as seções que compõe o plano de 

negócios geralmente são padronizadas de modo que facilitem seu entendimento, 

cada seção aborda um tema específico que possibilita qualquer leitor compreender 

como a empresa é organizada, para uma pequena empresa o plano talvez não 

ultrapasse de 10 a 15 páginas, não existe uma estrutura rígida e específica para se 

escrever um plano de negócios, pois cada empresa tem sua singularidade, existem 

sim algumas possíveis estruturas para a sua confecção. 

Neste contexto, Cecconello e Ajzental (2008) defendem que o Plano de 

Negócios é composto pela seguinte estrutura: 
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a) Sumário: onde são apresentados as seções, capítulo e itens e suas 

numerações de página;  

b) Sumário executivo: esta etapa deve apresentar uma visão global do negócio, 

deve apresentar de forma breve e interessante a ideia da obra, prendendo a 

atenção do leitor e despertando sua curiosidade, para que leia o plano inteiro;  

c) A empresa: nesta etapa deve constar uma descrição geral da empresa, 

apresentando a concepção da empresa, sua oferta, sua proposta, a solução 

que será adotada acerca do trabalho realizado, proporcionado ao leitor um 

entendimento sobre a empresa, deve constar as seguintes informações:  

d) Visão, missão, objetivos e valores, identificação do negócio; história da 

empresa (caso seja uma empresa existente), fundação, desenvolvimento e 

situação atual, histórico de desempenho financeiro; vantagens competitivas 

da empresa, acesso aos mercados fornecedores e consumidor, localização 

geográfica, tecnologia de produção, marca e características únicas;  

e) Análise de Mercado: nesta etapa devem ser apresentadas as justificativas das 

soluções adotadas, as pesquisa realizadas, os dados obtidos e as respectivas 

analises; Nesta seção deve ser apresentado subitens como, análise setorial, 

análise da demanda e análise da concorrência;  

f) Oferta da Empresa: nesta etapa será apresentada a oportunidade de mercado 

que se pretende explorar, deve conter os subitens, descrição, vantagem 

competitiva, estratégia mercadológica e propriedade intelectual;  

g) Plano Operacional: nesta etapa deve ser apresentada a estrutura necessária 

para que possam ser alcançados os objetivos e as metas do 

empreendimento, esta é uma seção muito importante, pois nele serão 

apresentado os talentos, as pessoas que conduzirão a organização, deve 

conter os subitens, infraestrutura inicial e futura, tecnologia utilizada, logística 

interna, fornecedores, logística externa, gerência e organização e recursos 

humanos;  

h) Capitalização: é a sustentação financeira do empreendimento, nesta etapa do 

plano é que todas as afirmações anteriores são transformadas em dados 

quantitativos, são apresentadas planilhas com indicadores que auxiliam na 

tomada de decisão, é um item importantíssimo do plano, pois ele sugere a 

necessidade de capital;  
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i) Fontes de Recurso: nesta etapa será apresentada a necessidade de capital, 

em conjunto com o item anterior, esta seção ratifica a necessidade de capital, 

a sua estrutura e origem dos capitais de investimento. 

j) Apêndices: onde deve conter os currículos dos principais dirigentes a 

pesquisa de mercado, a demanda e indústria e outros apêndices relevantes. 

2.5 Perfil do Cliente Orientando o Plano de Negócio  

Entender o perfil do cliente é prover informações importantes no planejamento 

do negócio, a fim de conseguir adaptar a proposta da empresa ao suprimento da 

necessidade do consumidor. Neste sentido, Lemos (2001) afirma que  quando 

explica que as empresas que buscam sucesso se adaptam aos clientes, e não o 

contrário, tendo o serviço prestado com qualidade o diferencial necessário para 

sustentação no mercado. 

Para Brasil (2012, p. 1) “a coleta de informações sobre o mercado é o 

primeiro passo para elaborar um plano consistente. Perfil do público-alvo, 

necessidades não atendidas, produtos e serviços oferecidos, concorrentes, 

fornecedores são elementos que ajudarão a definir estratégias para se posicionar 

corretamente”. 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Quanto à natureza, esta pesquisa é classificada como aplicada. Em relação 

aos objetivos, esta pesquisa é descritiva e exploratória. Quanto à abordagem, 

classifica-se como qualitativo utilizando-se o método Survey. 

 A seguinte técnica envolve a padronização de instrumentos de coleta de 

dados (questionários e entrevistas) que são aplicados diretamente às pessoas de 

uma população específica, cujo comportamento e características desejam-se 

conhecer (FORZA, 2002). 

 A amostra de 400 pessoas utilizada neste estudo foi apontado a partir de um 

método de cálculo amostral elaborado por Barbetta (2001), mostrado a seguir. 
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Tabela 1: Cálculo de amostragem 

Calculo Amostral 

E° = 5,00 Erro amostral % 

N = 960000 Tamanho da População 

n° = 400,00 Aproximação inicial 

N = 399,83 Tamanho da Amostra 

0.8 N = 768000,00 80% do Tamanho da População 
Fonte: Barbetta (2001) 

 
A pesquisa aconteceu em duas etapas. A primeira correspondeu a pesquisa 

bibliográfica, na qual foi preciso rever a literatura existente e definir o escopo para a 

pesquisa, gerando produtos como a fundamentação teórica, identificação do 

pressuposto da pesquisa e elaboração do instrumento de coleta. A segunda 

correspondeu a fase de aplicação da Pesquisa de Mercado aplicada a 400 

habitantes de Palhoça/SC, local onde os empreendedores propõem instalar o 

estabelecimento. 

O instrumento de coleta foi elaborado pelos autores, tendo base os 

apontamentos sobre pesquisa de mercado para plano de negócio. O instrumento 

pode ser consultado na integra no Anexo I deste artigo. Para validação do 

instrumento de coleta utilizado foi aplicado um pré-teste a 50 indivíduos, 

identificando entendimento completo das indagações propostas, para então em 

seguida aplicar o instrumento a amostra calculada de 400 indivíduos. O público 

desta amostragem foi escolhido por meio da conveniência onde os pesquisadores 

determinaram locais de grande movimento para aplicar o questionário. 

4.  RESULTADOS 

 A Análise da Clientela se deu a partir do questionamento de 15 indagações 

onde foi possível identificar o local onde residem, sexo, faixa etária e aspectos 

comportamentais de consumo quanto ao segmento de Bares e Restaurantes. 

 Das 400 pessoas abordadas pela pesquisa 90% apontaram ser residentes 

do município, os 10% que eram de outros municípios estavam na Palhoça por outros 

motivos, conforme destacado no Gráfico 1.  
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Gráfico 1: Percentual dos pesquisados que residem na Palhoça 

 

 

Fonte: Autores, 2012. 
 

Dos 90% que afirmaram morar no município de Palhoça na ilustração 2, 40% 

deles residem no bairro Ponte do Imaruim, 17% residem no centro de Palhoça e 7% 

no bairro Passa Vinte, demais barros foram citados, porém com uma margem abaixo 

de 5%, como Madri, Caminho Novo e Pachecos. Os dados apontados (Gráfico 1b) 

indicam os bairros nos quais possuem maior concentração de pessoas. 

 
Gráfico 1b: Bairros de Palhoça citados na pesquisa 

 

 

Fonte: Autores, 2012. 
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Conforme o Gráfico 2, 64% dos pesquisados eram do sexo feminino e 36% 

masculino, o que exprime uma tendência a circulação de um público maior do sexo 

feminino no ambiente em que o empreendimento será inserido. 

Gráfico 2: Percentual do sexo dos pesquisados 

 

Fonte: Autores, 2012. 

O Gráfico 3, destaca a faixa etária dos entrevistados. 50% dos pesquisados 

tem entre 18 e 23 anos e 29% entre 24 e 33 anos, o que indica que o público alvo do 

empreendimento que são pessoas com a faixa etária entre 18 e 35 anos. 

Gráfico 3: Faixa etária dos pesquisados 

 

 
 

Fonte: Autores, 2012. 
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Por outro lado, no Gráfico 4 apresenta-se a faixa de renda dos pesquisados, 

destacando que 50% deles possuem uma renda entre R$500,00 e R$1.000,00 e 

25% uma renda de R$1.001,00 a R$2.000,00. 

Gráfico 4: Faixa de renda dos pesquisados 
 

 

Fonte: Autores, 2012. 
 

O Gráfico 5 indica que 87% dos entrevistados frequentam bares e 

restaurantes.  

Gráfico 5: Percentual de pesquisados que frequentam bares e restaurantes 
 

 

Fonte: Autores, 2012. 
 

Dos 87% que citaram frequentar empreendimentos desta natureza, o gráfico 

a seguir o Gráfico 6 destaca a frequência dessas visitas, indicando que cerca de 
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24% dos pesquisados frequentam bares e restaurantes todos os finais de semana e 

38% uma a duas vezes ao mês e 20% 3 ou mais vezes por mês. 

Gráfico 6: Frequência que os entrevistados vão a bares e restaurantes 

 

Fonte: Autores, 2012. 
 

O próximo Gráfico 7 permite identificar a ida dos consumidores aos 

estabelecimentos de forma individual ou em grupo. Os resultados apontaram que 

94% costumam sair acompanhados/em grupos. 

Gráfico 7: Percentual de pessoas que saem acompanhadas 

 

Fonte: Autores, 2012. 
 

Já o Gráfico 8 demonstra o quanto os pesquisados costumam gastar quando 

visitam bares ou restaurantes. Os resultados destacam que que 58% gastam em 

torno de R$30,00 a R$60,00, e 32% gastam cerca R$60,00 a R$100,00. 
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Gráfico 8: Percentual de quanto os pesquisados costumam gastar numa noite 

 

Fonte: Autores, 2012. 
 

O Gráfico 9, destaca o meio utilizado para pagamento. 69% apontaram ser 

em dinheiro e 17% com cartão de débito, 13% com cartão de crédito e apenas 1% 

com cheque bancário. 

Gráfico 9: Forma de pagamento dos pesquisados 

 

Fonte: Autores, 2012. 

O Gráfico 10, identifica a percentagem dos entrevistados que conhecem um 

empreendimento semelhante na cidade. Os resultados destacam que 34% 

afirmaram não conhecer nenhuma petiscaria na Cidade e 17% não lembravam no 

momento da pesquisa.  

 

 

 



  
 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
42 

 

ANÁLISE DO PERFIL DA CLIENTELA COMO ORIENTAÇÃO 
A ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE NEGÓCIO 

Gestão & Conhecimento, v. 7, n. 2, jul./dez. 2013: 28 – 49 

 

Gráfico 10: Percentual de pesquisados que conhecem uma petiscaria na cidade. 
 

 

Fonte: Autores, 2012. 
 

Por outro lado, o Gráfico 11 destaca o resultado da indagação feita aos 

entrevistados: “se frequentariam uma petiscaria que oferecessem pequenas porções 

das mais variadas comidas localizado na região de Palhoça”. 90% responderam sim. 

 
Gráfico 11: Percentual de pesquisados que frequentariam a petiscaria 

 

 

Fonte: Autores, 2012. 
 

O Gráfico 12 destaca o resultado da indagação feita aos entrevistados: “o 

que mais importa em um bar ou petiscaria”. 26% dos pesquisados apontaram o 

atendimento como o mais importante entre os 10 itens disponibilizados para escolha, 

ficando empatado em 14% da preferência o preço baixo e o ambiente, e como o 

terceiro mais votado o cardápio diversificado com 11% dos votos na pesquisa. 
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Gráfico 12: O que mais importa num bar ou petiscaria? 

 

Fonte: Autores, 2012. 

O gráfico a seguir (Gráfico 13) destaca o resultado da indagação feita aos 

entrevistados: “quais destes estabelecimentos você frequenta?”. 37% responderam 

o estabelecimento Bokas, 25% o  Bier Lonh, 24% a Seven e 14% o Winbowling. 

Gráfico 13: Quais estabelecimentos são frequentados 

 

Fonte: Autores, 2012. 

O Gráfico 14 detectou que 85% dos pesquisados preferem música ao vivo em 

bares ou restaurantes. Em sequência (Gráfico 15) mostra qual o estilo de música 

preferida. 22% dos votos indicaram sertanejo, seguido por estilos como MPB e 

Samba, ambos com 17%.  
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Gráfico 14: Preferência dos pesquisados pela música ao vivo 

 

Fonte: Autores, 2012. 
 
 

Gráfico 15: Tipo de música preferida 
 

 

 

Fonte: Autores, 2012.  
 

O Gráfico 15 verificou um aspecto comum de entretenimento entre os 

empreendimentos do gênero, que é a promoção de música ao vivo. O nível de 

aceitação apontada pela pesquisa orienta os empreendedores a incluir em seu plano 

de negócio ações promotoras de eventos, para possibilitar atratividade e 

descontração ao cliente. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Levando-se em conta o objetivo geral do estudo, ou seja, identificar as 

orientações de uma análise do perfil da clientela para elaboração de um plano de 

negócios a uma empresa de pequeno porte, pertencente ao segmento de bares e 
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restaurantes, faz-se necessário alinhar os aspectos mais marcantes nesta área de 

atuação. 

Em primeiro lugar, a pesquisa confirmou que a grande maioria reside no 

município e tem tendência de estar na cidade nos finais de semana, certificando que 

a cidade tem circulação permanente de pessoas, pressupondo um mercado local 

ativo, necessário a sobrevivência do negócio.  

Assim, ao complementar com a informação do Bairro em que essas pessoas 

habitam, a pesquisa orientou aos empreendedores a escolha da localidade para 

implantação do negócio em um dois 2 bairros mais habitados pelos entrevistados, 

pressupondo a facilidade de existir um fluxo maior de consumidores, quando o 

estabelecimento está próximo de suas moradias. 

O estudo confirmou ainda, que a maioria da possível clientela pertence ao 

sexo feminino, e que em grande número (ambos os sexos) são jovens, presumindo 

uma frequência maior de consumidores jovens e do sexo feminino. Essas 

informações orientam aos empreendedores a arquitetar um negócio que seja voltado 

ao público feminino e predominantemente jovem, possuidor de artifícios capazes de 

promover as exigências de consumo dessa clientela. 

Com relação ao perfil de consumo dos entrevistados em relação a natureza 

de Bares e Restaurantes, o estudo confirmou aceitação a esses tipos de 

estabelecimentos pela comunidade local, bem como frequência positiva a esses 

estabelecimentos, presumindo que as pessoas estão cada vez mais buscando 

alimentação fora de casa e que uma grande parte de clientes visitam 

constantemente ao longo do mês os Bares e Restaurantes, orientando aos 

empreendedores a preparar suas instalações para receber uma demanda crescente 

e rotativa. 

Neste sentido, o trabalho mostrou o comportamento de consumo dos 

entrevistados, onde relataram que normalmente frequentam esses locais em grupos 

de 3 pessoas, possibilitando a orientação a formatação de um layout estrutural que 

acomode confortavelmente a clientela.  

Em segundo lugar, ressalta-se que o estudo buscou fazer um levantamento 

sobre a existência de concorrentes. A maioria dos entrevistados afirmaram não 

conhecer ou não lembrar nenhum empreendimento semelhante na cidade, indicando 
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que os concorrentes diretos do empreendimento não estão consolidados na 

memória de boa parte dos clientes.  

Destaca-se neste sentido, que outra parcela relevante dos entrevistados 

apontaram frequentar entre 7 estabelecimentos do gênero, sendo o mais 

frequentado localizado em um município vizinho. Essa informação evidencia a falta 

de empreendimentos de referência no município, orientando aos empreendedores a 

elaborar um plano de negócio direcionado a fidelização de clientes e divulgação do 

estabelecimento. 

Em terceiro lugar, a pesquisa buscou levantar de forma sucinta e direta a 

aceitação por parte dos entrevistados a proposta central do negócio, que é de 

“frequentar uma petiscaria que oferece pequenas porções das mais variadas 

comidas”. Quase sua totalidade respondeu favorável, o que fornece aos 

empreendedores um feedback positivo, orientando aos empreendedores a elaborar 

um plano de negócio voltado a formatação de ações que minimizem o pré-conceito e 

o receio do público em experimentar algo novo. 

Por fim, conclui-se que o estudo verificou aspectos competitivos que 

diferenciam um estabelecimento dos demais. Neste sentido, a identificação da 

relevância desses aspectos para a clientela, orienta a elaboração do plano de 

negócio direcionado a promoção destes aspectos, possibilitando a fidelização dos 

consumidores através do suprimento eficiente de suas expectativas.  

A pesquisa forneceu informações críticas que serve de norte para formatação 

de projetos de produtos e serviços, mercadológicos, operacionais, estratégicos e 

financeiros, estes formadores de um Plano de Negócio. 
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ANEXO I – INSTRUMENTO DE COLETA UTILIZADO. 

 

1. Mora em Palhoça? 
(   ) sim 
(   ) não 
Qual o 
bairro?_________________________ 

2. Sexo? 
(   ) feminino 
(   ) masculino 
 

3. Faixa etária? 
(   ) entre 18 e 25 
(   ) entre 26 e 33 
(   ) entre 34 e 42 
(   ) entre 42 e 60 
(   ) menos de 18 ou mais  de 60 
 

4. Qual a sua renda? 
(   ) abaixo de R$  500,00 
(   ) entre R$ 500,00 a R$ 1000,00 
(   ) entre R$ 1.001,00 a R$ 2.000,00 
(   ) acima de R$  2.000,00 
 

5. Você costuma freqüentar bares ou 
restaurantes? 

(   ) Sim 
(   ) Não 
 

6. Com qual frequência ? 
(   ) todos os finais de semana 
(   ) uma a duas vezes ao mês 
(   ) somente em ocasiões especiais 
(   ) 3 ou mais vezes por mês 
 

7. Você costuma sair acompanhado? 
(   ) sim 
(   ) não 
Com quantas pessoas? 
___________________________ 

8. Quanto você costuma gastar em 
uma noite? 

(   ) abaixo de R$30 
(   ) R$30 a R$60 
(   ) R$60 a R$100 
(   ) R$100 a R$200 
(   ) acima de R$200 
 

9. Qual a forma de pagamento? 
(   ) Dinheiro 
(   ) Cartão crédito 
(   ) Cartão débito 
(   ) Cheque 

10. Você conhece alguma petiscaria na 
Palhoça? 

(   ) Sim 
(   ) Não 
(   ) Não lembra 
 

11. Você freqüentaria uma petiscaria onde 
são oferecidas pequenas porções das 
mais variadas comidas localizada na 
região de Palhoça? 

(   ) Sim 
(   ) Não 
Por 
quê?__________________________________ 
 

12. O que mais importa num bar ou 
petiscaria? Assinale três alternativas. 

(   ) atendimento                                         
(   ) preço baixo 
(   ) localização                                 
(   ) estacionamento 
(   ) entretenimento                                                  
(   ) ambiente 
(   ) cardápio diversificado                                  
(   ) grande quantidade de porções 
(   ) música ao vivo                                                  
(   ) som ambiente 
 

13. Quais destes estabelecimentos você 
frequenta? 

 
(   ) Bokas 
(   ) Seven 
(   ) Bier Lonh 
(   ) Winbowling 
(   ) Outros: ______________ 
Por quê? ____________________ 
 

14. Gosta de música ao vivo em bares e 
petiscaria? 

(   ) sim 
(   ) não 
 

15. Qual tipo de música você prefere? 
(   ) samba                                    (   ) rock 
(   ) tecno- eletrônica                   (   ) forró 
(   ) axé                                        (   ) sertanejo 
(   ) clássica                                 (   ) funk        
(   ) mpb 
 

 


	Com o crescimento das organizações, suas composições tornaram-se mais complexas, seja no tamanho ou na importância que cada uma ocupa na sociedade e, como resultado, fez surgir novos e crescentes desafios para que as empresas de múltiplos setores busc...
	2   FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
	2.1 Empreendedorismo
	2.2 Empreendedorismo no Brasil
	2.5 Perfil do Cliente Orientando o Plano de Negócio

	ANEXO I – INSTRUMENTO DE COLETA UTILIZADO.

