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1. Sumário Executivo

Dada uma região com certas ofertas de alimentação, identificou-se a

oportunidade de adicionar uma oferta de restaurante no modelo fast foods de

massas.
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Esse Plano de Negócio está formatado para abrir um restaurante com menor

esforço em um período de 5 anos, podendo ter seu plano de negócio rescrito a

qualquer momento.

O Plano de Negócio contempla uma Gestão de Estratégia constando:

Planejamento Estratégico, Balanced Scorecard “tradução da estratégia”,

Performance Model “Alinhamento organizacional”, Modelo de Gestão constituindo

um grupo de conselho, Liderança Executiva e Gestão de mudança.

O modelo visa introduzir responsabilidade social e empresarial agregando

valor nessa região.

Essa região fica localizada no Jardim Santa Fé na cidade de São Paulo e tem

como ponto atrativo uma centralização de empresas e comércios que a tornam um

local privilegiado.

As pesquisas apresentadas nesse plano de negócio apontam que

colaboradores das empresas da região deixam de se alimentarem ou se alimentam

mal, procurando ganhar tempo para realização dos seus afazeres fora da empresa.

O restaurante oferecerá refeição de baixo custo para o cliente e manterá a

variação do preço como o principal diferencial da concorrência.

Será utilizado como modelo de cobrança o prato feito, onde cada prato terá

um tamanho que proporcionará uma quantidade fixa de refeição.

A projeção em média de vendas mensais é de R$ 28.800,00, previsto em R$

39.000,00 após o período de 1 ano de funcionamento, provendo um lucro

aproximado entre 10% a 15%, onde esses valores cobrem os custos e apontam num

retorno financeiro para empresa, observado no resultado de um recorte empírico

executado no modelo piloto.

O ambiente disponível para gerir esse fast food tem uma estrutura de 150m²

servido de 5 mesas com 20 lugares e uma bancada, totalizando 8 metros para
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atender a clientela. E o horário de funcionamento será das 10h30 ás 14h para

almoço e das 17h30 ás 20h no jantar.

Todo atendimento será realizado no balcão e o cliente retirará seu pedido.

Estima-se uma venda inicial de 150 refeições diárias com média de R$ 8,00 pagos

por pessoa.

A característica das alimentações sugeridas nesse modelo é relacionada

exclusivamente nas tradicionais massas como: Spaghetti,  Fettuccine, Fusilli,

Penne, Farfalle, Nhoque, Capelette, Ravioli, Lasanha, Rondoli, Caneloni e vasta

diversidade em molhos e acompanhamento para a preparação dos pratos, assim

como as bebidas contendo opções entre vinhos, sucos e refrigerantes.
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2. Motivação

A primeira etapa de motivação para montar um plano de negócio voltado

para área de alimentação deu-se após a leitura do livro Nutrição Orientada em um

trecho do capitulo 8 que diz:

“O alimento é o material do qual somos feitos. Se nosso

alimento for deficiente, o alicerce de nosso corpo será fraco e a

estrutura tenderá a ruir. Se ao contrário, nosso alimento não for

deficiente, a estrutura será saudável – não desmoronará facilmente.”

(KIRSCHNER, apud Lima, 1991).

No contexto desse livro é observado o dia-a-dia das pessoas na empresa

onde trabalho e na faculdade que estudo, percebe-se que o tempo é um grande

diferencial na vida do ser humano, dessa maneira, partiu-se para a hipótese que a

alimentação rápida é um dos pontos principais para concorrer com esse “tempo”, e

que poderia trazer rendimentos.

Colaboradores das empresas da região deixam de se alimentarem ou se

alimentam mal, procurando ganhar tempo para realização dos seus afazeres fora da

empresa como, irem aos bancos, casas lotéricas, lojas e etc. Essa percepção

também é visível nas faculdades, onde os alunos e professores procuram locais que

ofereçam alimentações rápidas.

Esse plano de negócio analisará a viabilidade para iniciar e manter um

empreendimento na área de alimentação de fast foods, procurando adquirir

oportunidades dentro desse mercado.
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3. Gestão de Estratégia

3.1 Planejamento Estratégico

Durante a elaboração da visão do negócio, foi criado um restaurante piloto

para servir um grupo de 50 pessoas entre família e amigos. No cardápio foram

servidos massas, bebidas, sobremesas e café, ou seja, o mesmo conjunto de

alimentos descrito nesse plano de negócio.

No decorrer do funcionamento do restaurante piloto e em meio às

degustações, foram realizadas entrevistas com as pessoas por meio de filmagens

que geraram 11 filmes contendo o tamanho total de 448MB de gravação.

As opiniões foram satisfatórias ao ponto de alavancar a motivação para o

investimento no negócio.

Esse restaurante piloto gerou uma grande experiência como concepção no

processo financeiro, na operação do serviço, na organização e limpeza, na

administração de estoque, nas diversas manias das pessoas por motivo do espaço

físico e entre outras.

A pesquisa de mercado realizada na região que se pretende abrir o

estabelecimento mostrou uma satisfatória aceitação dos entrevistados que

participou do projeto piloto do restaurante.

Portanto, através do estudo, estima-se uma boa parcela de mercado no

segmento de fast foods nessa localidade, visto a falta nesse tipo de

empreendimento na localidade, conforme a figura 1 no anexo.

Dos entrevistados, a maior parte mora ou trabalha nas proximidades do local

determinado, os demais são moradores de bairros vizinhos que apóiam o

estabelecimento fast foods e utilizam esses serviços com grande frequência em

outras localidades afastadas.
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Para dar ênfase na pesquisa de mercado, foi montado em um salão de festas

da localidade, um modelo do negócio de fast foods. Estiveram presentes amigos e

pessoas que trouxeram outros conhecidos para participarem do evento na região.

Foram coletadas as entrevistas realizando filmagens contendo a visão dos

indivíduos, colocando em questão o modelo de negócio, produto alimentício e os

meios de pagamentos e entregas em domicílio.

Nas análises, além da estruturação do restaurante piloto, foram realizadas

viagens internacionais que proporcionaram maior visão nos segmentos alimentícios

voltados para questão de fast foods, assim como absorção de experiências no ramo

e na coletividade na diversidade entre os indivíduos e seus costumes. 

Outro ponto relevante da pesquisa foi realizado sobre a concorrência de

prestadores de serviços no ramo de alimentação na localidade, sendo:

8 Pizzaria

5 Restaurantes

3 Padarias

2 Pastelaria e salgados

Quadro 1: Concorrência  

Os principais concorrentes ainda ficam entre os restaurantes que servem

almoços e jantares, devido às pizzarias abrirem em horários diferenciados e

oferecerem apenas o produto típico que são as pizzas, e as padarias, pastelarias e

ambulantes proporcionarem poucas opções como de lanches e salgados.

Outro ponto considerado nas pesquisas de mercado da concorrência foram

as opções de cobrança dos serviços, assim como, cartões de crédito e débito,

tíquete refeição, cheques e faturas para atender estabelecimentos cadastrados

contendo datas específicas de pagamento.

Foram utilizados três concorrentes denominados pelos n.º 1, 2 e 3 para

estudo.
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Concorrente 1 Concorrente 2 Concorrente 3

Qualidade Baixa Ótima Média

Preço por prato feito ou por

quilo

R$ 9,90 R$ 16,00 R$ 14,90

Condições de

 Pagamento

A vista, cartões

de crédito,

débito e vale

refeição.

A vista, cartões de

crédito, débito e vale

refeição.

A vista, cartões de

crédito, débito.

Localização Boa Boa Ótima

Atendimento Baixo Ótimo Médio

Serviços aos Clientes Baixa qualidade

e higiene

Boa qualidade e

higiene

Boa qualidade e

higiene

Garantias oferecidas N /D Empresa legalmente

estabelecida e

fiscalizada

Empresa

legalmente

estabelecida e

fiscalizada

Quadro 2: Concorrência  

Dado esse contexto da concorrência, foi planejado uma análise dividida em

duas partes: o ambiente externo à organização (oportunidades e ameaças) e o

ambiente interno à organização (pontos fortes e pontos fracos) para questionar-se a

elaboração do empreendimento nessa localidade.

Como oportunidade foi considerada o crescimento das empresas e negócios

diversos na localidade, provendo um aumento dos indivíduos que utilizam ou

utilizarão os restaurantes que servem alimentos rápidos e prontos para consumo,

além de não haver empreendimentos voltados para o segmento de fast foods.

Como ameaça foi considerada a forte concorrência no ramo de alimentos,

assim como a opção de copiar os modelos que apresentam sucesso.

 As questões acima estão relacionadas aos ambientes externos, onde as

organizações não detêm o controle das situações que podem ocorrer entre os

fatores macro-ambientais, assim como, micro ambientais.
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Como pontos fortes e fracos foram considerados as regras que estabelecem

os resultados das estratégias definidas pelo próprio empreendimento. Desta

maneira, ao perceber um ponto forte nas análises, ressaltá-los-emos ainda mais, ao

perceber um ponto fraco, agiremos para controlar ou, pelo menos, minimizar seu

efeito. 

Fatores Internos

(controláveis)

Fatores externos

(incontroláveis)

Po

nto

s

For

tes

Forças

 Qualidade

 Tempo no atendimento

 Higiene

Oportunidades

 Aumento de clientes

 Novas empresas na região

Po

nto

s

Fra

cos

Fraquezas

 Espaço do imóvel

 Capacidade de aumento de

produção limitada

 Custos

Ameaças

 Novos concorrentes

 Baixa de preço na concorrência

 Cópia do produto oferecido por

concorrentes de maior porte

Quadro 3: Análise SWOT ou FOFA  

Os dados coletados nesse planejamento estratégicos levaram ao objetivo

para definição da Visão e Missão do Me Massas Santa Fé.

Visão: Conquistar espaço no mercado e criar uma rede de restaurantes no

mesmo segmento.
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Missão: Prover soluções que agreguem valores no bem estar e tempo do ser

humano durante o decorrer do dia, oferecendo serviços alimentícios rápidos e de

qualidade.

3.2 Balanced Scorecard: Tradução da Estratégia

Através das análises levantadas nos insumos estratégicos do Planejamento

Estratégico, foi possível criar massas críticas de dados e informações a serem

representadas nessa fase como indicadores de experiências no processo de

restaurante fast foods.

Financeiro:

Foi possível analisar o rápido retorno sobre o investimento. Para realizar esse

restaurante piloto o custo deu-se na necessidade da aquisição de matéria prima

(alimentação geral), utensílios descartáveis (copos, talheres e pratos), aluguel de

um salão de festas e combustível em transporte próprio para locomoção de alguns

convidados.

Clientes:

Foi possível perceber que cada indivíduo, independente do país que vive, tem os

costumes de se expor em meio as situação.

Pessoas com filhos procuram locais agradáveis que ofereçam assentos, por

exemplo, essas pessoas procuram de alguma maneira proteger o espaço do filho,

outras pessoas ficam em pé balançando o corpo, rindo e conversando e reparou-se

também que alguns indivíduos procuram juntar as mesas fazendo uma coletividade,

 procurando ficar mais perto uns dos outros.

Dentre as partes, o maior consumo de alimentação está entre as pessoas com

filhos, visto que os demais indivíduos consomem menos a parte de alimentação e

mais as bebidas.

Processos internos:

Operação do serviço – de imediato foi adotada o processo self service ou sirva-se,
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onde o próprio cidadão se servia na guarnição e mediante um único fluxo, logo

após a guarnição encontravam-se as bebidas e talheres.

Organização e limpeza – estimaram-se uma necessidade de alimentos preparados

para servir os convidados a partir da experiência adotada por um dos Sócios no

ramo de festas e eventos. Já para controle da limpeza, foi fundamental avisar os

convidados para utilizarem os cestos de lixo de maneira organizados, sendo que

cada material fosse despedido no local indicado nos cestos de lixo (material

orgânico, plástico e metal). Nessa etapa aproveitamos para obter concepção em

nossas condutas com a sociedade na questão de responsabilidade social e

empresarial.

Administração de estoque – dado a estimativa necessária para tal evento, à

administração no estoque foi totalmente tranqüila, já que o cálculo dessa estimativa

de alimentos foi realizado de acordo com a faixa etária e quantidade de pessoas.

Dessa maneira manteve-se um estoque com sobra de 20% das equações

propostas.  Esse estoque foi armazenado no freezer do salão de festas utilizado.

Aprendizagem e crescimento:

A aprendizagem nessa experiência como administrador do negócio me

proporcionou uma visão que ainda não existia, ou seja, administrar as finanças

para que o evento acontecesse, vende a idéia aos convidados para que

comparecesse, manter um bom padrão no atendimento, tratar do estoque e limpeza

e ter a concepção dos tipos e manias dos indivíduos.

Outras experiências foram adquiridas, como o cliente, em praças de alimentação

em cidades no Brasil, assim como no exterior. Essas experiências são citadas no

decorrer do desenvolvimento desse plano de negócio, no intuito de analisarmos os

dois lados, o empreendedor ‘o que oferecer’, e o cliente ‘como deve ser tratado’.

Quadro 4: Balanced Scorecard

3.4 Performance Model: Alinhamento Organizacional

Dado os insumos estratégicos do Planejamento Estratégico e com o

Balanced Scorecard, criou-se um montante de informações gerando uma base de
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conhecimentos proporcionando a elaboração entre o Alinhamento dos Processos à

Estratégia através da elaboração de uma metodologia para a realização do

empreendimento proposto.

Essa metodologia consiste no desdobramento da estratégia até o nível dos

processos organizacionais, determinado para geração de resultados sólidos e

procura-se alinhar as áreas do empreendimento no intuito de geração de sinergia e

desempenho.

Através da elaboração de um Mapa Estratégico, analisaremos os “FCSs”

Fatores Críticos de Sucesso, contemplando o diagnóstico de como cada processo

existente na organização suporta a estratégia.

O modelo está sendo desenhado por meio da explicação de uma resposta

para a seguinte pergunta:

Pergunta: Para que está sendo executa essa ou aquela ação?

Resposta: A resposta deverá ser clara e sempre estar ligando uma estratégia

a um objetivo do negócio.

A seguir listam-se as estratégias ligadas aos seus respectivos processos.

Quadro 5: Performance Model
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3.5 Modelo de Gestão

Essa estrutura consiste pela formação de um grupo de indivíduos nomeado

como conselho e terá livre arbítrio para tomada de decisões estratégicas em geral

sobre todo e qualquer assunto do empreendimento, ou seja, as decisões serão

efetivadas em meio às Reuniões de Gestão da Estratégia “RGEs” onde as mesmas

consistem em conectar-se com as áreas táticas e operacionais.

 É de grande importância a administração de um Calendário Estratégico que

visará manter uma agenda de reuniões que são necessárias para promover a

sustentabilidade da empresa.

3.6 Liderança Executiva

 O intuito dessa estratégia é promover indivíduos dentre todo o corpo seletivo

da organização para atuarem como multiplicadores do processo, servindo como

estímulo contínuo para os colaboradores e construir um clima organizacional

favorável para as mudanças necessárias e as metodologias aplicadas, além de

prover um local de trabalho favorável e confortável para os colaboradores.

3.7 Gestão da Mudança

Organizar-se meios de comunicação através de banners, folders, vídeos e

reuniões mensais entre as áreas táticas e operacionais, buscando o

comprometimento dos colaboradores para as estratégias definidas na empresa,

assim como o comprometimento com as áreas externas de interesses da

organização.



15

4. Estratégias de marketing

A estratégia visada para prover a entrada de empreendimento no mercado

baseia-se em duas fontes principais.

- Divulgação através de Clientes.

- Divulgação através de Parceiros.

A divulgação através do cliente acontecerá pelo suprimento de suas

necessidades oferecendo uma boa alimentação em baixíssimo tempo de

atendimento. Procurando, dessa maneira, conquistar nossos clientes de modo que a

divulgação seja realizada no movimento boca a boca.

Já com as parcerias, pretende-se realizar o conceito 3G, sendo, ganha eu,

ganha o cliente e ganha o parceiro. Assim divulgaremos os nomes dos parceiros em

nossos folders e cardápios oferecidos à clientela.

4.1 Estratégias de Vendas

4.1.1 Canal de Vendas Principal:

A De Massas pretenderá atender o canal de vendas através de contato por

e-mail, telefone e direto no estabelecimento.
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Home Page: www.demassas.com.br

Nossa home page proverá cardápios e preços dos produtos além da opção

de contatos e pesquisa de satisfação, visando atender os clientes da melhor

maneira possível. 

4.1.2 Divulgação através de Revistas:

Revistas do bairro:

Guia – Comércio do bairro;

4.1.3 Divulgação através de Parcerias:

Parceiros:

Empresas de transportes motociclistas;

5. Distribuição

Nosso canal de distribuição será realizado através de terceirização e

parcerias com empresas de transporte motociclistas, onde solicitaremos através das

parcerias, que os veículos carreguem divulgações de nosso empreendimento tanto

nos atendendo, como nos demais afazeres durante o dia de trabalho.

6. Política de preços

Os preços serão aplicados de acordo com as regras regentes de mercado

para atendimento de nossos negócios.

Serão levados em consideração analises em cima dos valores oferecidos

pela concorrência, proporção da aquisição de produtos semi-acabados á serem

preparados para o consumo final e contratação e prestação de serviços em geral.

7. Capacidade Empresarial

7.1 Estrutura Organizacional

http://www.dimassas.com.br/
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Quadro 6: Estrutura organizacional  

7.2 Dados dos empreendedores, experiências profissionais e atribuições

Sócio 1: Cleber Seno

Perfil: Graduado em Administração de Empresas com MBIS em Máster Business

Information System PUC /SP e MBA em Logística Empresarial e Supply Chain pela

UNINOVE/SP. Larga experiência como Assistente financeiro e analista de sistemas

nos mercados financeiros, transportes e logísticos em empresas nacionais e

multinacionais em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Bahia.

Atribuições: Desempenhará funções financeiras, tecnológicas, operacionais e

logísticas.

Sócio 2: Kelly Marques
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Perfil: Graduada em Jornalismo com Pós Graduação em Comunicação Empresarial

e Institucional pela UNINOVE/SP. Larga experiência em Assessoria de Imprensa e

Marketing em empresas nacionais e multinacionais, e administrativas.

Atribuições: Desempenhará funções administrativas e em marketing.

7.3 Dados do empreendimento

Tipo Descrição

Nome da Empresa De Massas Santa Fé – ME

Setor de Atividade Comércio de Alimentos

Natureza Jurídica Micro Empresa

Quadro 7: Dados do empreendimento  

7.4 Capital Social

Sócio Valor (R$) Participação (%)

Cleber Seno 20.000,00 50,00

Kelly Marques 20.000,00 50,00

Total 40.000,00 100,00

Quadro 8: Dados do Capital Social  

7.5 Fonte de recursos

Os recursos serão originados através do capital pessoal de cada sócio.

8. Parceiros

 Fornecedores de alimentos

 Empresas de transportes
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9. Fornecedores

Inicialmente o estabelecimento de fast foods trabalhará com produtos

pré-fabricados adquiridos através empresas fornecedoras nesse segmento.

Contrataremos de início cinco fornecedores, onde estaremos estudando os

pontos:

-Qualidade e ciclo de vida de produtos;

-Diversidade de produtos;

-Disponibilidade e entrega de produtos;

-Preços e acordos para os pagamentos.

No anexo está uma relação dos fornecedores por grupo de alimentos.

10. Participação no Mercado

10.1 Razões de existência dos Serviços de fast foods

Segundo as análises realizadas, propriamente pelo empreendedor desse

Plano de Negócio, nas cidades de São Paulo e Paraná no Brasil, cidade de Buenos

Aires na Argentina e cidade Colônia Del Sacramento no Uruguai, o setor de

alimentos rápidos, como o fast foods, é proprietário de uma grande massa de

participação no mercado. Conceito esse adquirido através da observação e manias

dos indivíduos perante o quadro de busca pelo meio de alimentar-se bem e de

maneira rápida.

Uma pesquisa publicada na revista Exame informa o grande aquecimento no

mercado de fast foods, e que esse modelo de negócio está atraindo muitos

investidores. (EXAME, 2010)
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Mercado emergente

Nos últimos anos, as vendas das redes

de fast food mais do que

quadruplicaram na Rússia

(em milhões de dólares)

2001 389

2003 1 210

2005 1 476

2006 714

2007 1 760(1)

(1) Estimativa Fonte: Euromonitor

International

Quadro 9: Mercado emergente  

De acordo com a publicação realizada pela Unicamp – Caderno de debate,

Vol. V, 1997, o modelo de negócio de fast foods tornou-se habito entre os

brasileiros por uma necessidade ao tempo produtivista provocado ritmo das

atividades e por isso esse plano de expansão não para de crescer e representa um

grande potencial para investimentos. Informa também que o Brasil a região sudeste

é a mais procurada e que o Estado de São Paulo é o que mais desperta interesse

para as empresas.   

Através dos resultados obtidos nessas análises, obviamente encontra-se

razões de existências de prestação de serviços alimentícios nessas proporções de

fast foods.

10.2 Focalização
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Provavelmente há uma forte tendência de o mercado crescer nesses

segmentos de alimentos rápido devido o dia-a-dia e corre-corre do ser humano

sendo empurrados pela globalização. Em meio às pesquisas de participação de

mercado e passagens entre os países onde foram realizadas as análises para

decidir sobre esse segmento, foi possível identificar que, independo do país, as

pessoas estão acumulando tarefas que acabam consumindo todo o tempo delas

mesmas, assim causando uma grande procura por refeições rápidas e práticas. 

10.3 Sazonalidade

Há oportunidades de atendimento extraordinário de serviços fast foods,

devido o empreendimento estar localizado numa área em expansão e

desenvolvimento tanto industrial como residencial, visa também o atendimento ao

setor de construção civil, que se apresenta ativo e com muita frequência de

trabalhos nas localidades.

10.4 Distribuição

O atendimento disponibilizará a utilização do próprio local para servir as

refeições e por meio de entregas em domicílio. Para as entregas em domicilio,

utilizaremos meios de transportes terceirizados de motociclistas, através de

empresas prestadoras de serviços desse ramo.

11. Ponto Geográfico

11.1 Localização

Tipo Descrição

Endereço Rua Virgínia Castiglioni, 320

Bairro / Distrito Jardim Santa Fé - Perus

Cidade / São Paulo - SP
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Estado

Quadro 10: Registro da localidade  

O local escolhido para abertura do negócio fica em uma avenida de

comércios que está localizada no bairro Jardim Santa Fé, pertencente ao distrito de

Perus na zona oeste da capital de São Paulo, a 25 km do centro de São Paulo.

De acordo com os dados da Subprefeitura de Perus (distritos administrativos

Anhanguera e Perus). Têm em sua população 148.226 habitantes em uma área

geográfica de 57 km².  Outro ponto analisado nesse ponto geográfico está na

presença da grande expansão e desenvolvimento residencial e industrial assim

como: McLane do Brasil, Parker Hannifin, Rohr, Grupo Peralta, Vieira Transportes,

Raça Transportes, Lajes Puma, centros automotivos e posto de combustível entre

outras.

Nos anexos 2 e 3 estão os mapas panorâmicos da localidade.

12. Layout da estrutura física do plano operacional

Foi desenvolvido um plano operacional contendo um Layout ou arranjo físico

para sinalizar o modelo físico do negócio.

No anexo 4 o layout ou arranjo físico desenvolvido.

13. Layout dos Processos operacionais
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Figura 2: Ciclo do processo operacional  

14. Tecnologia
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14.1 Sistemas de Gestão Contábil e de Material

Os sistemas de gestão conhecidos como WMS - Warehouse Management

System (Sistemas de Gestão de Armazenagem) são sistemas que controlam as

entradas e saídas de matérias-primas e produtos industrializados, assim como

realizam a gestão de status de qualidade e vida útil dos produtos.

Muitos desses softwares são preparados para realizar a parte contábil e

emissão de documentos fiscais, assim como notas fiscais ao consumidor.

Para garantir a integridade e segurança dos dados, será implementado um

controle de espelhamento de informações entre dois computadores via internet,

onde um computador ficará no estabelecimento e o outro computador ficará em

outra localidade fora do estabelecimento.

14.2 Sistema de Segurança

O empreendimento contará com sistemas de câmeras e alarme sonoro, assim

como cofre com as chaves em poder do gestor e retirada programa de valores do

estabelecimento.

14.3 Telefonia

A estruturação de telefonia será composta por uma central e ramais contendo

controle de chamadas internas e externas.

15. Produtos e Serviços

15.1 Características dos produtos



25

 O produto de foco do restaurante são as massas, portanto o quadro abaixo

relata os produtos principais para elaboração proposto nesse plano de negócios. 
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Quadro 12: Características dos produtos  
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17. Anexos

FORNECEDOR PRODUTO QTD VALOR

COND.

PAGTO

RECEBIMENT

O LOCALIZAÇÃO

ASSAI
MASSA

LASANHA KG R$ 5,69

40DIAS

OU 2X RETIRAR São Paulo

QUEIJO KG R$ 12,90

40DIAS

OU 2X RETIRAR São Paulo

MOLHO DE

TOMATE 340G R$ 0,68

40DIAS

OU 2X RETIRAR São Paulo

AZEITE 500ML R$ 7,95

40DIAS

OU 2X RETIRAR São Paulo

PÃO DE

AÇUCAR CANELONE 500G R$ 11,79 A VISTA ENTREGA São Paulo

CAPELETTI 400G R$ 4,99 A VISTA ENTREGA São Paulo

ESPAGUETI 500G R$ 4,42 A VISTA ENTREGA São Paulo

LASANHA 500G R$ 5,08 A VISTA ENTREGA São Paulo

NHOQUE 500G R$ 5,20 A VISTA ENTREGA São Paulo

RAVIOLI 400G R$ 4,99 A VISTA ENTREGA São Paulo

RONDELI 500G R$ 13,70 A VISTA ENTREGA São Paulo

MOLHO 340G R$ 1,70 A VISTA ENTREGA São Paulo

AZEITE 500ML R$ 8,54 A VISTA ENTREGA São Paulo

QUEIJO 150G R$ 1,68 A VISTA ENTREGA São Paulo

MASSAS

ONLINE nhoque kg R$ 6,18 20DIAS ENTREGA São Paulo

3582-6680 capelete kg R$ 7,63 20DIAS ENTREGA São Paulo

Higienópolis espaguete kg R$ 5,86 20DIAS ENTREGA São Paulo

ravióli kg R$ 7,63 20DIAS ENTREGA São Paulo

rondeli kg R$ 13,66 20DIAS ENTREGA São Paulo

lasanha kg R$ 13,66 20DIAS ENTREGA São Paulo

caneloni kg R$ 13,01 20DIAS ENTREGA São Paulo

molho kg R$ 12,99 20DIAS ENTREGA São Paulo

http://portalexame.abril.com.br/revista/exame/edicoes/0911/mundo/m0150943.html
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CEAGESP
Verduras e

legumes A VISTA RETIRAR São Paulo

WALMART Diversos 30DIAS RETIRAR São Paulo

CARREFOUR Diversos 30DIAS RETIRAR São Paulo

EXTRA Diversos 30DIAS RETIRAR São Paulo

Quadro 13: Fornecedores
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Figura 1: Mapa panorâmico da região focalizando a falta desse empreendimento na localidade
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Figura 3: Mapa panorâmico da região do restaurante
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Figura 4: Mapa panorâmico da localização do restaurante
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Figura 5: Layout ou arranjo físico do restaurante


