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Gostar muito de cozinhar e testar 
novas receitas, ter talento 
gastronômico acima da média ou 

uma habilidade especial no atendimento 
ao público não são razões que, por 
si só, justifiquem a decisão por abrir 
um restaurante. Entusiasmo e paixão 
são excelentes qualidades, é fato. Mas 
quando falamos em empreender e 
investir, é preciso ter os pés no chão e 
analisar uma série de variáveis – cenários 
de mercado, concorrência, público-alvo, 
vocação do negócio e características 
da “casa”, cardápio e precificação, 
fornecedores, questões sanitárias, 
administrativas e financeiras...

Pôr as ideias “no papel” evita a 
tomada de decisão por impulso, 
entusiasmo ou paixão. É uma forma 
eficaz de provocar quem empreende 

a se aprofundar em pesquisas e 
análises que se mostram essenciais na 
avaliação de viabilidade do negócio.

Para apoiar você neste processo de 
investigação que antecede a decisão 
pelo caminho a ser seguido, preparamos 
este Guia, desenvolvido a partir de 
muita pesquisa e de orientações de dois 
especialistas no tema: Wilson Borges, 
consultor de negócios especializado 
em alimentação fora do lar, do Sebrae, 
e Emerson Amaral, CEO da consultoria 
Ideal, especializada no desenvolvimento 
de empresas de alimentação.

Aqui, explicamos em detalhes o 
que é o documento de modelagem 
de negócios, mais conhecido como 
Canvas, e o plano de negócios. Quais 
são as características, qual a finalidade, 
a estrutura e o grau de profundidade 

Introdução

de cada um deles? Quais as diferenças 
e onde se complementam? Em 
que fase desenvolver um ou outro? 
Incluímos também um passo a passo 
bem didático sobre o que deve conter 
em cada um desses materiais para 
que você utilize as informações deste 
Guia como ponto de partida para 
desenvolver um plano de negócio mais 
seguro relativo ao seu novo restaurante. 

Boa sorte nos negócios! 

• Sebrae
sebrae.com.br

• Consultoria Ideal
consultideal.com.br 

Consultorias que apoiaram  
a elaboração deste guia

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae
https://consultideal.com.br/
https://consultideal.com.br/
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A modelagem do negócio (também conhecida como Canvas) e o plano de 
negócios são ferramentas distintas e complementares que auxiliam quem 
está empreendendo a “aterrissar” uma ideia que figura no campo dos sonhos 
para verificar sua viabilidade na vida real! 

Objetivos da modelagem e do plano de negócios1

Enquanto o Canvas analisa 
apenas informações, o plano 
de negócio envolve também 
estratégias, marketing, 
operação, mercado, vendas  
e finanças.

Apesar de esses documentos 
não eliminarem os riscos do 
negócio, eles ajudam a minimizar 
erros, pelo volume e pela 
diversidade de informações  
e análises ali contidos. 

Os dois documentos são de extrema 
utilidade para quem está planejando abrir 
um restaurante, porque contribuem para:
• A organização das ideias;
• O mapeamento de dados a ser buscados;
• O conhecimento aprofundado do mercado 

e do nicho em que se pretende atuar;
• A captação de recursos, investidores ou empréstimos.
• O alinhamento de informações entre sócios;
• A melhor comunicação com fornecedores e parceiros;
• Criação de estratégias conjuntas;
• A validação do negócio com seu público-alvo.
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A tradução para o nome em inglês business 
model canvas é quadro de modelo de negócio, 
mas desde que surgiu com mais força, em 2010, 
essa ferramenta no Brasil é chamada de Canvas 
(que, na tradução para o português significa 
tela). O conteúdo necessário para montar o 
Canvas é mais simples do que o que tem de ser 
levantado para compor o plano de negócios, 
mas igualmente relevante e necessário. A ordem 
lógica e cronológica é a elaboração do Canvas 
num primeiro momento; e do plano de negócios, 
uma versão mais amadurecida, consistente e 
aprofundada, num segundo.

Estruturando seu Canvas2

Modelo de negócio pode ser conceituado 
como a descrição da lógica de como uma 
organização cria, distribui e captura valor.”
Alex Osterwalder
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O Canvas é uma ferramenta estratégica de 
visualização do seu negócio.  Na definição do 
seu criador, o consultor suíço Alex Osterwalder, 
“modelo de negócio pode ser conceituado 
como a descrição da lógica de como uma 
organização cria, distribui e captura valor.” 

Sua sugestão é de que o Canvas seja 
desenvolvido em um quadro dividido em nove 
campos e que sejam colocados “Post-its” 
em cada um dos campos conforme as ideias 
vão surgindo. Por isso, a recomendação é que 
a modelagem comece a ser feita em uma 
reunião de brainstorming, quando há mais de 
uma pessoa envolvida no processo, para que 
todos contribuam com suas visões.

Mas é claro que ele pode ser adaptado e 
elaborado a partir de folhas impressas ou de 
versões eletrônicas, com a opção de criação 
em formato colaborativo.

• É um mapa feito para pré-visualizar os blocos 
de negócio da empresa;

• É mais dinâmico e flexível que o plano de negócio; 
• Ajuda a identificar e deixar de lado o que não 

é tão importante no primeiro momento;
• Não se baseia em estudos e pesquisas, 

então os dados não são tão realistas nem precisos;
• Lista principais áreas a ser olhadas, 

sem aprofundamento em cada uma;
• Levanta hipóteses a ser validadas 

em campo, mas sem detalhamento;
• Permite a visão do negócio como um todo 

e como as partes se relacionam.
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42
3

SEGMENTO DE CLIENTE
Para quem estamos criando 
valor? Quem é o público-alvo 
no seu restaurante? Inclua aqui 
características como faixa 
etária, poder aquisitivo, perfil 
(infantil, jovem, terceira idade, 
famílias, grupos de amigos), 
preferências alimentares. 

RELACIONAMENTO
De que forma a empresa vai se 
relacionar com seus clientes 
e público-alvo? Presencial 
ou remoto (ghost kitchens/
delivery)? Autosserviço, 
atendimento no balcão ou self-
service? À la carte executivo ou 
mais requintado? Personalizado? 
Proporcionando experiências? 

CANAIS
Como pretendemos 
atingir nosso público-alvo 
e nossos clientes? Com 
site, venda porta em porta, 
redes sociais, envio de 
panfletos e/ou vouchers  
a prédios comerciais? 

PROPOSTA DE VALOR
Que valores vamos entregar 
aos nossos consumidores? 
No caso de restaurantes, 
esses valores podem ser, por 
exemplo, segurança alimentar, 
saudabilidade, praticidade, do 
campo à mesa, artesanal. É 
importante ter em mente que 
saímos de uma era focada só em 
produto para construir valor ao 
cliente com benefícios gerados 
por meio de produtos e serviços.

1
Conceito e aplicação prática em 
negócios de alimentação fora do lar

Conheça os nove blocos
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7

9
86 CUSTOS

Este último bloco reúne os 
principais custos da operação. 
Não à toa que é o último 
item: é preciso que todos os 
demais componentes estejam 
definidos para que sejam 
feitas as estimativas.

PARCEIROS-CHAVE
Lista de parceiros que vão além da 
relação comercial. Aqueles que podem 
suportar seu negócio trazendo recursos, 
indicando clientes e fornecedores, 
ajudando com o evento de inauguração 
ou brindes, aproximando pessoas 
influentes do seu negócio. Não listar 
nomes, mas organizações. Por exemplo: 
determinada distribuidora de bebidas, 
escolas de gastronomia, associação  
de produtores rurais.

ATIVIDADE-CHAVE
Quais as principais atividades 
que nossa proposta de valor 
demanda? Por exemplo, se há 
uma necessidade premente de 
captação de recursos para que 
o projeto seja viabilizado, uma 
atividade-chave pode ser montar o 
pitch de apresentação do negócio.

RECURSOS-CHAVE
Tudo o que é necessário para 
realizar as atividades que a 
empresa vai exercer. O que 
preciso buscar nesse início 
para o meu negócio? Espaço, 
mobília, fornecedores de 
equipamentos e sistemas?

5 FONTES DE RECEITA
De que forma o valor 
vendido pela empresa é 
monetizado? Por exemplo, 
cashback, patrocínio em 
espaços promocionais 
do estabelecimento, 
realização de eventos.
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Depois de finalizado o Canvas, a 
etapa seguinte é validação “em 
campo” das informações descritas 
no documento. Lembre-se que 
o Canvas é um apanhado de 
hipóteses. Avançar para  
o desenvolvimento do plano de 
negócios, um processo muito mais 
detalhado e profundo que requer 
pesquisa e dedicação, faz sentido 
quando há indícios confirmando a 
viabilidade do negócio.

Exemplos de como fazer essa validação:
• Realização de grupos de foco;
• Etnografia: vive o dia do cliente para checar 

se a sua solução para entregar valor ou se 
resolve o problema dele;

• Por meio de questionários eletrônicos a ser 
enviados para público que você 
determinou como alvo: para validar alguma
hipótese do modelo de negócio;

• Fazendo pitch para investidores: neste 
momento, o pitch objetiva feedback, 
e não recursos.

Emerson Amaral, CEO da consultoria Ideal

Empreendedor tem de correr risco calculado. Empresa não tem coração, tem 
CNPJ. Em negócios de alimentação fora do lar, o romantismo é muito forte. 
Amor ao negócio é muito importante, mas sem dinheiro ele não sobrevive”

Canvas pronto: e agora?3
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O plano de negócio é um 
documento formal que vai dar o 
detalhamento de como vai ser 
estruturado o negócio. De acordo 
com Wilson Borges, do Sebrae, 
ele deve ser feito “a lápis”, para 
que sempre haja a possibilidade 
de promover alterações no meio 
do caminho. “É um documento 
que segue ‘vivo’ após a abertura 
do negócio, em constante 
modo de atualização a partir do 
funcionamento do restaurante.” 
Emerson Amaral explica que o plano 
de negócio não é um exercício de 
futurologia, mas uma referência a 
ser seguida durante a execução. 
“Funciona como parâmetro para 
comparações entre o que foi 
planejado e o que foi executado, 

É um documento que segue 
‘vivo’ após a abertura do 
negócio, em constante 
modo de atualização a 
partir do funcionamento 
do restaurante.”

apontando para a necessidade de 
eventuais correções na rota.”

O consultor sugere que o plano 
tenha postura conservadora, 
prevendo grandes desafios, 
principalmente no momento 
inicial, em que há mais fragilidades, 
e considerando crescimentos 
medianos. E alerta: “O plano de 
negócios precisa ser feito a quatro 
mãos. Não é algo que possa ser 
delegado totalmente para um 
consultor, porque o empreendedor 
precisa ir amadurecendo seus 
planos conforme evolui no 
desenvolvimento do plano.”

Quanto à duração do trabalho 
de produção do plano, é impossível 
prever, porque depende muito 
da complexidade e do porte de Wilson Borges, do Sebrae

Estruturando seu plano de negócios4

negócio e também da capacidade 
de investimento do empresário ou 
empresária. “Diria que a média é de 
dois a três meses”, pondera Amaral.
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Há dois pontos que Emerson 
Amaral e Wilson Borges julgam 
essenciais para que o plano comece 
a ser construído. O primeiro deles 
é a definição da região em que o 
restaurante vai estar localizado. 
Sem essa informação, o plano 
fica hipotético demais e deixa 
de ser realista. “Saber o bairro é 
fundamental porque permite estudar 
a região e levantar mais subsídios.  

Confira na próxima página 
uma sugestão de estrutura de 
plano de negócio que pode ser 
aplicada a estabelecimentos 
de alimentação fora do lar com 
exemplos do tipo de informação 
que deve ser incorporado:

Sobre o plano de negócio:
• Ferramenta detalhada sobre a empresa;
• Pode trazer projeções realistas quando 

quem empreende conhece bem as 
variáveis envolvidas;

• É uma ferramenta fundamental quando 
é necessário atrair investidores ou 
conseguir empréstimo; 

• É um ponto de partida para definições 
estratégicas de operacional e de 
marketing;

• Permite trabalhar com uma projeção 
financeira detalhada.

Como fazer um plano sem saber  
a densidade demográfica do local, 
estudar a concorrência, checar  
se o público-alvo está ali?”, analisa 
Amaral.

O segundo é ter pelo menos 
uma ordem de grandeza do 
investimento a ser feito, saindo do 
campo dos sonhos e conhecendo 
as opções que se encaixam 
naquela faixa de valor. 
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Apesar de ser o primeiro item 
do plano de negócios, deve ser 
o último a ser feito. Isso porque 
ele será o resumo das principais 
informações que irão constar 
dos demais capítulos. O sumário 
executivo é quase um índice, um 
passo a passo do documento, 
o que facilita a leitura dos 
interessados. Por exemplo, se 
um potencial sócio-investidor 
receber esse plano de negócios, 
ele já irá direcionar seu olhar 
para determinadas informações. 
Precisa que elas estejam ali, claras 
e objetivas, no sumário. Se essas 
informações despertarem sua 
atenção, aí sim ele mergulhará na 
leitura do material completo. 

É uma apresentação da empresa  
que deve conter:
• Dados do negócio: perfil/vocação/estilo, 

que “problema” quer resolver
• Setor: alimentação fora do lar
• Ramo (restaurante, lanchonete, pizzaria)
• Formatos (delivery, salão, ghost kitchen, 

à la carte, self-service, balcão)
• Diferenciais competitivos
• Perfil dos empreendedores
• Localização do negócio
• Forma jurídica (microempresa, MEI, 

pequeno porte)
• Regime tributário (Simples Nacional, 

lucro presumido)
• Capital social (parte que os sócios detêm 

do negócio)
• Investimento total
• Indicadores financeiros

Sumário executivo
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O objetivo deste capítulo do plano 
de negócios é determinar como 
será feita a operação do restaurante 
– como serão os processos de 
produção e venda. 

• Localização: além da cidade, idealmente o bairro; 
definição se terá vagas de estacionamento no 
local ou não;

• Estrutura física: com tamanho do salão e layout 
(indicando número de assentos e plano de giro do 
salão conforme metas de faturamento) e tamanho 
da cozinha e layout (decisões importantes aqui, 
como a inclusão ou não de cozinha fria, de todos 
os equipamentos necessários, de área específica 
para expedição); 

• Capacidade de produção e venda: (fluxo cozinha 
x giro do salão);

• Definição de processos: quantidade de pessoas 
envolvidas e tempo demandado;

• Horário de funcionamento: ajuda a definir turnos 
e tamanho da equipe;

• Recursos humanos: tamanho da equipe e perfis 
profissionais necessários;

• Áreas de apoio: almoxarifado e áreas de 
estocagem e de porcionamento.

Planejamento operacional
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É o coração do plano de negócios. Afinal 
de contas, um negócio não existe sem um 
produto ou serviço. Este planejamento 
se baseia nos 5Ps do marketing: pessoas, 
produto, preço, praça e promoção. É, 
portanto, neste capítulo que você deve 
descrever seus produtos e valores, 
segmentar as personas e incluir um estudo 
demográfico e comportamental, estudar 
a indústria, fornecedores e concorrência 
e incluir informações sobre estratégias de 
promoção e divulgação.

No estudo da concorrência, 
é importante verificar:
• Posicionamento
• Diferenciais 
• Estrutura
• Cardápio
• Preços
• Qualidade
• Prazos de entrega

ATENÇÃO
Estudo da concorrência não é  
sinônimo de benchmark, que é algo mais 
aspiracional, estabelecimentos que são 
referência e nos quais você pode se espelhar, 
mas que não necessariamente estão na 
mesma categoria (de porte, de investimento) 
do seu negócio. 

Planejamento de marketing
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Este é o espaço dedicado à 
projeção de cenários e à avaliação 
dos ambientes internos e externos 
que influenciam seu negócio, 
a tão conhecida análise SWOT, 
um acrônimo para “Strengths”, 
“Weaknesses”, “Opportunities” and 
“Threats” (fortalezas, fraquezas, 
oportunidades e ameaças). Esse 
exercício é importante porque 
permite a quem empreende ampliar o 
olhar e formular táticas para otimizar 
o desempenho do novo negócio no 
momento de entrada no mercado.
O ambiente interno agrega as 

forças e as fraquezas do negócio 
– você vê o que tem de melhor, 

mas também onde é necessário 
melhorar. Alguns exemplos do 
que podem ser forças e fraquezas 
no universo dos negócios de 
alimentação fora do lar: mão de 
obra, qualidade dos insumos, 
prazos de entrega, qualidade 
dos equipamentos, localização 
do estabelecimento, oferta de 
estacionamento gratuito.
O ambiente externo engloba tudo 

aquilo que circunda seu negócio, 
mesmo que ele ainda não esteja 
em funcionamento: clientes, 
concorrentes, fornecedores, 
cenário econômico, legislação, 
fiscalização, inovação.

Capítulo 4

Planejamento estratégico
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A projeção financeira do plano 
de negócios deve considerar:
• Investimento total;
• Necessidade de capital de giro;
• Estimativa de faturamento mensal;
• Custos de comercialização;
• Custos estimados de mão de obra;
• Outros custos fixos e variáveis (inclusive os

pré-operacionais);
• Demonstrativos de resultados;
• Outros dados financeiros relevantes.

A análise comparativa entre receitas e 
custos (fixos e variáveis) ajuda a identificar 
quanto será gasto e a fazer uma previsão 
de faturamento. O levantamento permite 
construir o DRE (Demonstração do Resultado 
do Exercício), relatório contábil em que 
despesas e receitas são postas lado a lado 
para entender se a empresa vai operar 
potencialmente com lucro ou prejuízo.

Entenda:
• Lucro é a diferença entre a entrada de capital e sua saída. 

• Caixa é toda movimentação de dinheiro da pessoa jurídica. 
Todo o montante de dinheiro da empresa, independentemente 
de onde ele esteja, para efetuar pagamentos.

LEMBRE-SE
Lucro e caixa não são a mesma coisa. 
Portanto, ter dinheiro em caixa não 
significa necessariamente que seu 
restaurante está registrando lucro!

RECEITA OPERACIONAL LUCRO FINAL–   DESPESAS   

Planejamento financeiro
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• Prazo de pagamento de fornecedores;
• Prazo de recebimento dos clientes da casa (à vista, a prazo);
• Capacidade de girar o estoque. 

Para projetar a necessidade de capital de giro, que 
é o dinheiro que suporta a operação antes que o 
cliente faça o pagamento, é importante considerar:

Ao final, o plano de negócio tem de apresentar 
qual será a lucratividade, informação-chave 
para a tomada de decisão.

Inclua também na sua projeção financeira:
• Cálculo de depreciação: calcule a vida 

útil dos equipamentos do seu negócio 
e transforme essa informação em valor 
mensal. Dessa forma, quando for 
necessário fazer a troca do fogão, do 
freezer ou de qualquer outro equipamento 
essencial para o funcionamento do 
seu estabelecimento, esse custo não irá 
desestabilizar seu caixa; 

• Capital de reserva: preveja um valor mensal 
para eventualidades, como demissões, ou 
uma reforma esatrutural não prevista;

• Pagamento de terceiros: se o negócio 
conta com financiamento ou empréstimos, 
essa informação também deve constar do 
documento, com a contabilização dos 
juros e a indicação do plano de quitação. 
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Etapa final e decisiva: com o plano de negócios 
recheado de informações e análises em mãos, é 
hora de avaliar se o projeto de abertura do seu 
restaurante pode ser posto em prática. Ou seja, se 
ele tem potencial para entrar no mercado e se é 
viável financeiramente.

Se a decisão for por seguir em frente, lembre-se: 
surpresas podem ocorrer no caminho. É por isso 
que orientamos você a traçar um plano conservador 
que considera crescimentos medianos ao longo do 
caminho – expectativas bem calibradas.
De tempos em tempos é necessário revisar o 

plano de negócios e, eventualmente, promover 
ajustes. É o processo normal e não deve ser fator 
de desmotivação.

Sucesso nos negócios!

Plano de negócios pronto: e agora?5
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O blog Ultragaz Empresas  

tem conteúdos exclusivos para 

apoiar a estruturação e gestão 

de negócios do segmento  

de food service. Acesse e  

faça seu cadastro para  

receber as novidades: 

ultragazempresas.com.br

E ao selecionar fornecedores para seu 
estabelecimento, conte com a experiência 
da Utragaz, que, além do GLP, oferece 
soluções que ampliam a eficiência 
operacional dos negócios de alimentação.

QUERO FALAR COM UM 
CONSULTOR ULTRAGAZ

https://ultragazempresas.com.br/
https://solucoes.ultragazempresas.com.br/solicitacao_visita_comercio?_ga=2.117993613.525032576.1609939195-1021338979.1608736129

