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Resumo 

A realização de um plano de negócios é um dos métodos mais importantes para se conseguir alcançar o 

sucesso empresarial (Delmar e Shane, 2003). Este trabalho final de mestrado consiste na proposta de 

um plano de negócios para a expansão de uma empresa de restauração, já existente e com experiência 

no setor da restauração (Charcutaria Lisboa – Mercado de Campo de Ourique). A atividade chave deste 

novo projeto é a comercialização de refeições rápidas, sendo tapas ou pratos mais completos, todos à 

base de produtos de charcutaria gourmet. É um conceito inovador e diferente da concorrência. Para 

além de restaurante, terá incluído uma zona de bar especialista em vinhos e gin’s. 

A metodologia utilizada neste plano de negócios é uma junção entre a metodologia de Harvard (2007) e 

Kuratko (2009), que orienta e organiza todas as informações necessárias para se dar início a uma 

atividade. Foram utilizadas informações sobre as envolventes externas, informações estratégicas, 

técnicas, operacionais, financeiras, entre outras. Foram também efetuadas recolhas de dados primários, 

através de dois inquéritos elaborados, e recolhas de dados secundários em bases de dados, fundamentais 

para o desenrolar deste projeto. 

A nível de resultados financeiros, a análise do projeto demonstrou ser bastante positivo e, por isso, 

atrativo.  

 

 

Palavras chave: Plano de negócios, expansão de negócio, restauração. 
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Abstract 

One of the most important methods to achieve business success is writing a business plan (Delmar e 

Shane, 2003). This master final dissertation is executed by the development of a business plan for the 

expansion of a food company that already exists and has experience in the catering sector (“Charcutaria 

Lisboa” – Campo de Ourique Market). The key-activity for this new project is the distribution of fast 

food, as tapas and complete plates with charcuterie gourmet products. It is an innovator and different 

from the competitors concept. Apart from the restaurant, there will have a wine and gin specialized bar. 

The methodology used in this business plan it’s the junction of Harvard (2007) and Kuratko (2009) 

methodologies, that lead and organize all the necessary information to begin/start an activity. 

Information regarding the external environment, strategy, operations and finance are used in this 

method. There will be also the collection of primary data through the launch of two surveys and 

secondary data from data bases. These two types of data were essential to develop this project. 

Regarding the financial evaluation, the analysis of the project demonstrated optimistic results, 

indicating its attractiveness.  

 

Keywords: Business plan, expansion of business, food company.  
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Notas Prévia: 

 O trabalho teve de ser condensado, devido às regras de dimensão para o TFM, definidas pelo ISEG. 

 Ainda que a autora deste projeto o tenha desenvolvido em grande relação de proximidade com os 

sócios da Charcutaria Lisboa, a mesma não detém qualquer controlo ou garantia de que este plano 

de negócios venha a ser implementado, total ou parcialmente pelos sócios da Charcutaria Lisboa, 

pelo que o mesmo acaba por ter um carácter prospetivo. 

 Importa referir que a Charcutaria Lisboa não tem qualquer relação com o restaurante “A 

Charcutaria”, da Rua do Alecrim, nº 47. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho final de mestrado tem como objetivo a elaboração de um plano de negócios para a 

expansão de uma pequena empresa de serviço de restauração já existente, a “Charcutaria Lisboa – 

Mercado de Campo de Ourique”. 

A ideia de desenvolver este projeto surgiu devido à relação de amizade pessoal com um dos, sócios-

gerentes da Charcutaria Lisboa, que numa conversa informal referiu, que ele e os seus sócios estavam 

interessados em expandir o negócio, mas que ainda não sabiam como fazer e o que fazer. Foi assim, que 

lhe propus fazer do meu TFM um plano de negócios para a expansão da Charcutaria Lisboa, não 

querendo isto dizer, que aquilo que foi desenvolvido neste projeto venha a ser implementado. 

Na realidade, os sócios gerentes deste serviço de restauração já têm em funcionamento, desde o final de 

2013, um pequeno balcão no Mercado de Campo de Ourique (MCO). Esse balcão tem como propósito a 

venda de refeições rápidas, por exemplo tapas, originadas exclusivamente dos próprios produtos de 

charcutaria. O que se pretende agora, é a expansão do negócio e da empresa, aproveitando este 

momento em que a economia começa a dar pequenos sinais de melhoria e que Lisboa começa a receber, 

cada vez mais turistas (Diário de Notícias, 2015). 

É então fundamental desenvolver um plano de negócios de modo a perceber a viabilidade do negócio e 

qual a melhor estratégia para expandir a empresa. Adicionalmente, o plano facultará as informações 

necessárias para se poder passar dos objetivos estabelecidos a uma realidade mais eficiente. 

Após este capítulo introdutório, o trabalho sistematizará no segundo capítulo, uma breve revisão da 

literatura, que sustenta a elaboração de um plano de negócios. No terceiro capítulo serão apresentadas 

algumas questões metodológicas e a partir do capítulo 4 será apresentado o desenvolvimento do plano 

de negócios, seguindo a metodologia de Harvard (2007) e Kuratko (2009): descrição e identificação do 

conceito de negócio, análise da envolvente externa da empresa, análise do setor da empresa, análise 

concorrencial, estudo de mercado, apresentação do plano de marketing, do plano operacional e pessoal 

e ainda do plano financeiro, e por fim, análise de risco do negócio. Serão ainda apresentadas as 

conclusões finais. 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Empreendedorismo Estratégico 

Segundo Kuratko e Audretsch (2009), a gestão estratégica é um conjunto de ações necessárias e 

previamente definidas que orientam a empresa de maneira a alcançar os objetivos e resultados, assim 

como o posicionamento desejado e competitividade estratégica, relativamente aos seus concorrentes. 

Esta gera unidade e coletividade organizacional, transmitindo crenças, valores e comportamentos que 

incentivam os colaboradores a trabalharem em função de objetivos comuns (Covin e Lumpkin, 2011). 

A estratégia deve ser implementada e corretamente alinhada com a envolvente externa da empresa 

(Artto, Kujala, Dietrich e Martinsuo, 2008). Esta é usada para ligar a situação do mercado, em constante 

evolução, e a estrutura competitiva que o negócio segue (que permite cumprir com a sua missão 
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destacando-se da concorrência), aos recursos, capacidades e competências chave da empresa (Kuratko e 

Audretsch, 2009). Artto, Kujala, Dietrich e Martinsuo (2008, p.8) concluem que a “estratégia de 

negócio é a direção num projeto, que contribui para o sucesso desse, no ambiente em que se insere”. A 

gestão estratégia de uma organização é assim focalizada na construção de vantagens competitivas, com 

o objetivo de garantir a sobrevivência e adaptação do negócio às envolventes do ambiente externo. 

No caso de um negócio que desenvolve uma estratégia inovadora, o sucesso da mesma poderá ser 

identificado através da originalidade, novidade, inovação ou renovação e diferença do projeto 

(empreendedorismo estratégico).  

Os insights do empreendedorismo são importantes no desenvolvimento e sucesso da estratégia da 

empresa. O processo empreendedor identifica, cria e coloca em prática ideias originais e inovadoras, e 

aproveita oportunidades não reconhecidas. Assume riscos calculados, organiza os recursos necessários 

de forma única e desenvolve planos de negócios com o objetivo de gerar valor acrescentado (Kuratko e 

Audretsch, 2009).  

O “empreendedorismo estratégico funde-se com os insights do empreendedorismo e com a gestão 

estratégica” (Kuratko e Audretsch, 2009, p.13), ou seja os gestores das empresas apostam mais em 

ideias empreendedoras e sustentam a definição dos objetivos estratégicos, com essas ideias. São as 

ações e os comportamentos dos colaboradores que definem se uma empresa é empreendedora (Gartner, 

1988; Covin e Slevin, 1991). São estes que aproveitam as oportunidades e elaboram as estratégias 

criativas e inovadoras. Assim, “o comportamento é o elemento central e essencial no processo de 

empreendedorismo” (Covin e Lumpkin, 2011, p. 858). Este consiste num comportamento de procura 

constante de oportunidades de negócios e criação de recursos e vantagens competitivas, de forma a 

conseguir aproveitar e responder às oportunidades identificadas para poder alcançar os objetivos 

estratégicos pretendidos (Ireland, Hit e Sirmon, 2003). O empreendedorismo estratégico, resulta 

geralmente em inovações de produtos ou atividades económicas e em renovação, extensão e expansão 

de produtos ou de negócios noutros mercados (Covin e Miles, 1999).  

Por fim, de acordo com Kuratko e Audretsch (2009) o processo empreendedor define-se em objetivos 

concretos, estratégias, planos de negócios, estrutura da empresa, entre outros. Deste modo, um 

empreendedor ao desenvolver a sua estratégia empreendedora, deve elaborar um plano de negócios a 

fim de conseguir recolher toda a informação necessária, para desenvolver um conjunto de ações que 

têm como objetivo alcançar os objetivos estratégicos desejados. Ou seja, para o desenrolar de um 

negócio a elaboração de planos é fundamental, pois segundo Honig (2004), o plano de negócios é 

prioridade do processo de empreendedorismo. Atualmente, as administrações públicas têm estimulado o 

desenvolvimento de programas de empreendedorismo, acima de tudo, para pequenas e médias empresas 

(PME’s), o que tem vindo a aumentar a importância dos planos de negócio na criação e gestão de 

negócios (Fernández-Guerrero, Revuelto-Taboada e Simón-Moya, 2012). 
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2.2 Plano de Negócios 

Para Kuratko e Audretsch (2009, p.2), o plano de negócios é “a componente mais importante da gestão 

estratégica”. Este consiste num documento escrito, bem estruturado, que coleta informações detalhadas 

sobre a atualidade da empresa e sobre os objetivos futuros que se pretendem concretizar (Honig, 2004; 

Fernández-Guerrero, et al. 2012). Deste modo, o plano deve incluir a descrição do negócio, a análise 

das envolventes externas e internas da empresa, da indústria, da concorrência, do mercado, das 

previsões das vendas e proveitos, entre outros (Fry e Stoner, 1985). Esta informação é incorporada na 

missão e visão da empresa, nos objetivos a cumprir, bem como nas estratégias organizacionais a serem 

aplicadas e ainda nos planos de marketing, produção, financeiro, operacional e recursos humanos 

(Hisrich, Peters e Shephard, 2006; Hitt, Ireland e Hoskisson, 2009). Assim, segundo Fernández-

Guerrero, et al. (2012) o planeamento de um negócio envolve assuntos de ordem técnica, administrativa, 

jurídica, financeira, comercial e económica. 

Na elaboração de um plano de negócios é importante ter em conta três fatores: “1) a etapa de 

desenvolvimento da empresa, 2) a forma de planeamento do negócio, e 3) o contexto cultural” de forma 

a aumentar a probabilidade do negócio atingir sucesso (Brinckmann, Grichnik e Kapsa, 2010, p.26). 

Tendo em consideração que as mudanças do meio envolvente afetam o desenrolar do um plano de 

negócios é fundamental que o plano seja revisto periodicamente (Fry e Stoner, 1985). Deste modo, 

permite que as componentes sejam atualizadas e verdadeiramente úteis na definição dos objetivos 

estratégicos. 

Um bom plano é certamente um documento que permite apresentar formalmente a empresa a entidades 

públicas, investidores, bancos, entre outros e sobretudo aos seus colaboradores. Segundo Fernández-

Guerrero, et al. (2012), o planeamento é o projeto que prepara o desenvolvimento das estratégias 

necessárias, para explorar e aproveitar as oportunidades de negócio que surgem, transformando-as em 

realidade. 

2.3 Relevância do Plano de Negócios 

A opinião sobre a elaboração e utilização de planos de negócio como uma ferramenta fundamental para 

a criação de um negócio de sucesso, difere entre grupos de autores. Delmar e Shane (2003) defendem a 

realização de um plano na criação de uma empresa/negócio antes de qualquer outra atividade. O plano 

de negócios é um processo fundamental que tem como principal objetivo explorar as oportunidades e 

analisar as possibilidades existentes, de forma a criar condições para desenvolver um negócio de 

sucesso, ou mesmo fazer a expansão de uma organização já existente e garantir o seu crescimento, 

melhorando e preparando-o para os desafios futuros (Delmar e Shane, 2003; Chwolka e Raith, 2012). 

Deste modo, tal como os autores mencionados, também Armstrong (1982), Castrogiovanni (1996) e 

Gruber (2007), consideram que o planeamento tem um efeito benéfico no desempenho da empresa. 

Diversos estudiosos (nomeadamente Chwolka e Raith, 2012) defendem que a criação de uma 
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empresa/negócio sustentada num plano de negócios terá menor probabilidade de fracasso do que 

qualquer outra que tenha surgido sem um plano. 

De acordo com Chwolka e Raith (2012), um bom plano de negócios, irá facilitar o trabalho dos 

empreendedores, uma vez que lhes permite encontrar informações, orientar a tomada de decisões, 

melhorar as suas hipóteses de sucesso, perceber as consequências das ações alternativas e permite 

abandonar os projetos que não iriam ser bem-sucedidos, antes da sua implementação. Permite ainda 

transformar objetivos abstratos em objetivos concretos para o futuro, desenvolvendo assim estratégias, 

que serão então efetivadas em atividades operacionais, com o intuito de atingir os objetivos desejados 

(Castrogiovanni, 1996). Por fim, o plano de negócios é também um mapa de calendarização que 

estipula diferentes metas para as diferentes propostas de ação apresentadas no plano, o que permite 

desenvolver cada tarefa no seu respetivo período (Delmar e Shane, 2003 Fry e Stoner, 1985). A 

calendarização ajuda assim os colaboradores a serem mais organizados e focados na sequência certa das 

atividades (Bird, 1992). Fernández-Guerrero et al. (2012) defendem que o plano de negócios é também 

um pilar para as empresas que interagem com outras instituições, como por exemplo, para obter 

financiamento (facilitando a comunicação entre as partes). 

Contudo, não é evidente que ao desenvolver um plano de negócios se consiga garantir o sucesso do 

negócio. Segundo Chwolka e Raith (2012) e Fernández-Guerrero et al. (2012) não basta executar um 

planeamento, muito menos no surgimento de novas empresas/novos negócios. Existem fatores críticos, 

que influenciam o sucesso do negócio, tais como a dedicação e qualidade da gestão do negócio por 

parte dos responsáveis, definição de objetivos reais e concretos dos quais se desenvolvem as estratégias, 

elaboração de um bom plano estruturado, pormenorizado e constantemente atualizado e ainda saber 

comunicar, receber e aceitar feedback (Papke-Shields, Beise e Quan, 2010).  

O efeito da utilização de um plano de negócios é um assunto bastante debatido em diferentes estudos ao 

longo dos últimos anos. Por este motivo, é tópico de opiniões controversas onde não se consegue chegar 

a um consenso geral. Existem diversos teóricos que discordam com a ideia de que existe uma relação 

entre plano de negócios e sucesso, concluindo que existe pouco ou nenhum impacto do plano no 

desempenho das pequenas empresas (por exemplo: Robinson e Pearce, 1984; Bird, 1992; Bhidé, 2000; 

Allinson, Chell e Hayes 2000; Honig, 2004). 

Para Allinson et al.(2000) o plano de negócios não é necessário para empresas/negócios emergentes, 

acredita que a intuição dos empreendedores é mais relevante do que a realização do plano. De acordo 

com Bhidé (2000), os empreendedores não devem preocupar-se com a realização de um plano de 

negócios, devem avançar diretamente para a criação do negócio. Contudo isto não quer dizer que depois 

do negócio estar lançado não venham a realizar um plano para a sua expansão. Bhidé (2000) também 

defende que o planeamento na criação de um novo projeto, num ambiente instável, pode interferir na 

adaptação e desenvolvimento do mesmo. 

Acontece que a elaboração de um plano de negócios pode ser vantajosa ou não, dependendo do tipo de 

empresa e de projeto para projeto. A realização de um plano de negócios pode muitas vezes não ser 
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vantajoso na criação de um novo negócio pois não há conhecimento, nem informação suficiente para a 

sua elaboração. Já num negócio estabelecido, pode resultar melhor, pois já possui histórico e já reúne 

informação mais detalhada (Gruber, 2007). 

Quer isto dizer que um projeto de sucesso não será mais bem sucedido por ter um plano de negócios a 

orientar todas as suas tarefas. Na verdade o empreendedor só irá realizar um plano se os seus benefícios 

superarem os custos, pois este é um processo que implica dinheiro, tempo e dedicação (Chwolka e 

Raith, 2012). Muitas são as empresas bem-sucedidas que começaram e entraram no mercado sem um 

plano (Honig, 2004). Ainda assim, na grande maioria das organizações, o plano de negócios “tem um 

valor importante para o empreendedor” (Chwolka e Raith, 2012, p.394). 

Resumindo, aquando da criação de um novo projeto ou renovação e expansão de um negócio já 

existente, os colaboradores que acompanham o processo devem ter um comportamento empreendedor, 

ter ideias criativas e originais, desenvolvendo assim um empreendedorismo estratégico, de maneira a 

planear um projeto inovador possível de concretizar. Os empreendedores devem definir o que a empresa 

pretende ser e onde pretende chegar, quais os objetivos que pretende atingir, através da realização de 

estratégias e qual o deadline para executar cada ação. Tudo isto deve ser transcrito num plano de 

negócios, de modo a conseguir orientar a gestão estratégica da empresa. Este ajuda a detetar 

oportunidades de negócio, aumentando a probabilidade de sobrevivência e de retorno financeiro. 

Conclui-se, que o plano de negócio traz vantagens para os empreendedores, e acelera o 

desenvolvimento do projeto, principalmente quando se trata de um novo negócio, pois: 1) prevê 

dificuldades e informações em falta, permitindo tomar decisões mais rápidas e fundamentadas; 2) 

proporciona ferramentas para gerir recursos, reduzindo os riscos do projeto; 3) orienta a atividade da 

empresa, definindo horizontes temporais para as diferentes medidas de ação, de forma a alcançar os 

objetivos desejados no tempo certo (Delmar e Shane, 2003). Apesar do plano de negócios ser 

importante para a determinação futura de um negócio, importa referir que o sucesso deste exige outros 

fatores, como as capacidades do empreendedor, o seu envolvimento no projeto e as características da 

empresa. 

2.4 Organização dos Planos de Negócios 

Para se elaborar um plano de negócios é necessário optar por uma das diversas metodologias existentes 

quanto à estrutura do plano. Das diversas metodologias existentes, podem-se destacar a desenvolvida 

pela consultora internacional Deloitte & Touche (2003), a elaborada pelo Instituto de Apoio às 

Pequenas e Médias Empresas e à Inovação (IAPMEI, 2013), a orientada pela consultora internacional 

Ernest & Young (2009), a apresentada por Kuratko (2009) e a desenvolvida por Harvard (2007). Neste 

trabalho foram analisadas e comparadas estas cinco metodologias com o objetivo de selecionar uma 

(ANEXO I).  
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3 METODOLOGIA 

Este projeto tem como objetivo a realização de um plano de negócios para a expansão do restaurante 

Charcutaria Lisboa. De acordo, com a análise e comparação das metodologias, referidas 

anteriormente e apresentadas no ANEXO I, é de salientar um conjunto de três alternativas possíveis 

para serem implementadas neste trabalho, pois são as mais completas, nomeadamente a metodologia de 

IAPMEI, Kuratko e Harvard, cujo os seus componentes são apresentados na Tabela I. 

Neste documento a metodologia utilizada para a elaboração do plano de negócios foi a de Harvard 

(2007), mas com algumas aproximações a Kuratko (2009). Foi selecionada por ser a que melhor 

organiza as diferentes secções, a mais completa e a que é suportada por uma maior pesquisa, pois dá 

mais ênfase às análises do meio envolvente, mercado, setor e concorrentes. Contudo, no decorrer da 

realização do plano, foram acrescentadas secções, como a “Apresentação dos Promotores” e “Análise 

de Risco”, que não são destacadas pela metodologia de Harvard (2007), mas antes pela de Kuratko 

(2009). 

TABELA I 

METODOLOGIAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE UM PLANO DE NEGÓCIOS 

IAPMEI Metodologia de KURATKO Metodologia de HARVARD 

Sumário Executivo Sumário Executivo Sumário Executivo 

Histórico da Empresa e 

Colaboradores 

Historial da Empresa e 

Apresentação dos Promotores 
Descrição do Negócio 

Mercado Subjacente Descrição do Negócio Análise Ambiental 

A ideia e Posicionamento no 

Mercado 
Caraterização do Mercado Análise Setorial 

Negócio/Produto/Ideia Marketing Análise Competitiva 

Estratégia Comercial Operações Análise de Mercado 

Projeções Financeiras Projeções Financeiras Plano de Marketing 

Gestão e Controlo de Negócio Análise de Risco Plano Operacional 

Investimento necessário 
Modelo de gestão e Controlo do 

negócio 
Equipa de Gestão 

 Calendarização Plano Financeiro 

  Calendarização 

Fonte: IAPMEI (2013), Kuratko (2009), Harvard (2007). 

Para a implementação deste trabalho final de mestrado, era necessário estar próximo de quem gere e 

coordena a empresa, pelo que ao longo do desenvolvimento deste trabalho foram realizadas três 

reuniões com um dos gerentes da empresa, para recolher informação fundamental sobre o negócio de 

restauração da Charcutaria Lisboa – Mercado de Campo de Ourique. Por outro lado, na fase do estudo 

de mercado, realizaram-se dois inquéritos, com o objetivo de obter mais informação pertinente, 

verificar a viabilidade do negócio e até reconhecer o público-alvo. Um dos inquéritos foi destinado ao 

público em geral, sendo estes potenciais consumidores e o outro, aos atuais consumidores da 

Charcutaria Lisboa – Mercado de Campo de Ourique. Deste modo, foram utilizados dados primários 
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obtidos através do lançamento dos dois inquéritos (ANEXO IV - Inquérito I e Inquérito II) e dados 

secundários recolhidos em diversas fontes, nomeadamente no Instituto Nacional de Estatística (INE), na 

Base de dados Portugal Contemporâneo (PORDATA), no site do FMI, na base de dados da Nielsen e na 

consultora Deloitte. 

4 PLANO DE NEGÓCIOS  

4.1 Sumário Executivo 

O restaurante Charcutaria Lisboa – Tapas & Restaurant é a expansão do negócio já existente, 

Charcutaria Lisboa – Mercado de campo de Ourique (MCO). O novo negócio irá incidir na expansão 

de uma pequena operação já existente (balcão no MCO com serviço de tapas à base de produtos de 

charcutaria). Esta expansão passará pela criação de um novo restaurante independente do mercado, 

onde serão servidas, não só tapas como também pratos completos, seguindo o mesmo conceito. Este 

novo estabelecimento terá ainda uma zona de bar especialista em vinhos e gins. Ambos os 

estabelecimentos farão parte do grupo Charcutaria Lisboa e têm como atividade, restauração à base de 

produtos de charcutaria gourmet. 

A área útil do novo restaurante será aproximadamente 140m
2
. O estabelecimento terá capacidade para 

servir refeições simultaneamente a 30 pessoas, sendo que existem 24 lugares sentados à mesa e 6 

lugares sentados ao balcão. Pretende-se que este seja um espaço atrativo e agradável, que conjuga 

produtos rústicos e tipicamente portugueses com uma decoração simples e atual. Este projeto terá ainda 

como vantagens competitivas: a experiência e know how dos sócios no setor da restauração; qualidade 

dos produtos e portugalidade de pelo menos 50 produtos vendidos e confecionados no restaurante; 

equipa de trabalho expertise em produtos de charcutaria; simplicidade e serviço rápido de excelência.  

O horário de funcionamento do restaurante será das 12h às 15h e das 19h às 23h, servindo refeições ao 

almoço e ao jantar. Durante as quintas-feiras, sextas e sábados o horário irá alargar até à 1h da manhã. 

O restaurante terá assim, 7 funcionários com diferentes funções. Estará localizado na zona do Príncipe 

Real e o seu público-alvo serão maioritariamente pessoas entre os 20 e os 50 anos, residentes em Lisboa, 

mas também muitos turistas. Podem ser trabalhadores locais, ou residentes na zona. De acordo com os 

inquéritos realizados aos potenciais consumidores e consumidores da charcutaria Lisboa do Mercado 

de Campo de Ourique, conclui-se que são pessoas que consomem por semana, duas a quatro vezes fora 

de casa e que gastam numa refeição, geralmente entre 6€ a 20€, são consumidores com alguma 

regularidade de produtos de charcutaria e amantes da cultura rural. Neste restaurante o preço médio será 

de 16€ durante o almoço e 17€ ao jantar. A estratégia de diferenciação que o restaurante assume será 

sustentada através de estratégias de marketing digital e comunicação de maneira a criar uma imagem de 

marca forte. 

O financiamento da empresa será efetuado através de capital próprio fornecido pelos três sócios. O 

negócio começará assim com um capital social de 80.000€. O resultado financeiro deste projeto a 5 
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anos parece interessante na medida em que se estimou um VAL de 164.142€ e uma TIR de 38%. O 

Payback será atingido entre o 2º e 3º ano de actividade. 

4.2 Descrição do Negócio 

4.2.1 Historial da Empresa 

Com um conceito inovador no setor da restauração, a Charcutaria Lisboa, surgiu em Novembro de 

2013 com a abertura do Mercado de Campo de Ourique (MCO). Quando o projeto do Mercado foi 

lançado, considerou-se importante para além de balcões de sushi, hambúrguerias, creperias, a criação de 

um negócio que fornecesse produtos de charcutaria. Deste modo, os representantes do MCO, lançaram 

o desafio a um dos atuais sócios da Charcutaria Lisboa, que entusiasmado com o desafio, aceitou e 

propôs a mais dois parceiros. Assim, a Charcutaria Lisboa surgiu por iniciativa de 3 sócios. Esta é 

hoje uma marca registada e uma sociedade por quotas, que está presente de forma permanente num dos 

quiosques do MCO, onde já passaram milhares de visitantes e clientes (Figura 1). Está também muitas 

vezes presente, através do conceito On-The-Go, em feiras gastronômicas, eventos desportivos e até 

eventos privados. 

A Charcutaria Lisboa veio inovar o setor da restauração na área de charcutaria. Transformou o 

conceito de charcutaria tradicional, onde normalmente se comercializam produtos para consumo 

doméstico, num local onde não só se comercializam os produtos como também se servem refeições 

rápidas à base de charcutaria gourmet. Dos produtos que fazem parte do menu, mais de 50 são nacionais, 

sendo que, também se vendem produtos internacionais, como é o caso do presunto espanhol “Cinco 

Jotas”, considerado um dos melhores do mundo. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1 – BALCÃO DA CHARCUTARIA LISBOA NO MCO 

4.2.2 Conceito de Negócio e Apresentação dos promotores 

Procurando diferenciar-se do conceito tradicional, a Charcutaria Lisboa surge transformando uma 

simples ida a uma charcutaria, num verdadeiro momento de prazer, onde se podem desfrutar produtos 

da melhor qualidade.  

A Charcutaria Lisboa tem como vantagens competitivas a qualidade, simplicidade e frescura dos 

produtos que oferece e a excelência da sua equipa de trabalho. Pretende primeiramente, ter um alcance 

nacional, possuindo um conjunto de estabelecimentos fixos distribuídos por Portugal e lojas On-The-Go, 

e numa fase posterior pretende expandir-se a nível Internacional. 
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Através da elaboração deste projeto pretende-se relançar e expandir o negócio abrindo um novo espaço 

fixo e independente que proporcione aos clientes um serviço de restauração, criando assim o restaurante 

Charcutaria Lisboa – Tapas & Restaurant. 

A ideia de negócio a desenvolver, passa por definir um local atraente e com bom ambiente, que une este 

tipo de produtos tradicionalmente portugueses a uma decoração simples e moderna. Os clientes poderão 

degustar de petiscos de charcutaria, queijos e enchidos mas também, pratos mais elaborados, todos eles 

à base de produtos de charcutaria. Adicionalmente será também desenvolvida uma zona de bar 

especializado em vinhos portugueses e em diferentes tipos de gin, para que os clientes possam beber um 

aperitivo ou acompanhar a sua refeição. O restaurante terá um horário de funcionamento das 12h às 15h 

e das 19h às 23h. Durante as quintas-feiras, sextas e sábados o horário será até à 1h da manhã e haverá 

um reforço do bar. Ir-se-á apostar em atividades de comunicação e marketing digital, com o objetivo de 

dar a conhecer este novo desafio da Charcutaria Lisboa e assim fazer crescer a notoriedade da marca. 

A equipa de gestão deste novo estabelecimento será composta pelos três sócios criadores da 

Charcutaria Lisboa. Dois dos sócios são irmãos e são formados em Gestão Industrial, o terceiro 

elemento da sociedade é formado em Comunicação Empresarial. Estes entram com capital próprio 

como financiamento do restaurante. Será necessário, por parte destes, a contratação e formação 

(facultada pelos sócios) de pessoal e terão também de aumentar a interação com os fornecedores com 

quem já estabelecem contato. 

A nível de oportunidades, o fato da Charcutaria Lisboa, se estender a novos locais, irá atingir outros 

segmentos de mercado, aproximando-se dos residentes e trabalhadores da zona do Príncipe Real (local 

onde o restaurante irá abrir as suas portas, arrendando um espaço), e de todas as pessoas que por ali 

passam, de amantes da cultura rural, mas também das pessoas que apreciam produtos de charcutaria 

tipicamente portuguesa. Numa outra perspetiva, o aumento de turistas a visitarem Lisboa (Notícias ao 

Minuto, 2015) e a quererem experimentar produtos típicos portugueses, também poderá ser outro dos 

segmentos-alvo. A tendência do conceito gourmet na restauração tem sido positiva, tal como a 

valorização dos produtos de origem portuguesa. Tem-se verificado também um aumento em Portugal 

dos conceitos de tapas e petiscos. 

4.2.3 Valores 

Satisfação do Cliente Qualidade Portugalidade Competência 

4.2.4 Missão 

Ser reconhecida como uma referência na área da Charcutaria, onde o cliente poderá encontrar os 

melhores produtos nacionais. 

4.2.5 Visão 

Explorar e aumentar cada vez mais o consumo de produtos de excelência, na área da charcutaria. 
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4.3 Análise Ambiental 

4.3.1 Envolvente Politico-Legal 

Portugal, tal como os outros países membros da União Europeia (UE) e aderentes da moeda única, é 

obrigado a respeitar todos os acordos, tratados e normas assinadas pelo núcleo da União. Devido à crise 

da dívida soberana, o Governo Português, teve a necessidade de equilibrar as contas públicas e continua 

ainda, a implementar um programa de medidas de austeridade e reformas estruturais do Estado, tais 

como a formulação de políticas orçamentais, a regulamentação do setor financeiro, a elaboração de 

medidas para melhorar a eficiência da administração pública, a realização de parcerias público-privadas 

e programas de privatizações, a junção da administração fiscal e segurança social, a criação de medidas 

para melhorar o sistema nacional de saúde, o mercado de trabalho, a educação, o bem-estar dos 

cidadãos e a qualidade dos serviços (Conselho UE, 2011). O país está a conseguir equilibrar a balança 

económica. O governo voltou a conseguir aceder aos mercados para obter financiamento.  

Contudo, muitos negócios foram afetados pelas políticas adotadas, nomeadamente os negócios do setor 

da restauração, uma vez que se deu o aumento do IVA (para 23%). Foram também afetados, pelo 

ambiente de desconfiança vivido pelos portugueses em relação aos políticos devido às medidas de 

austeridade que tiveram de ser adoptadas e às alterações no poder (Jornal de Notícias, 2015). Os 

portugueses são muito pessimistas em relação à melhoria da economia, desta forma, continuam a 

registar uma baixa disposição para comprar e consumir fora de casa, ainda assim, o índice de confiança 

dos portugueses aumentou no primeiro trimestre de 2015 (Nielsen, 2015). 

No que diz respeito à abertura de um negócio da restauração, é necessário cumprir com licenças 

exigidas pela Câmara Municipal, relativamente a obras de construção ou modificação, é também 

necessário cumprir com requisitos relativos ao estabelecimento de restauração e bebidas (tipo de 

estabelecimento, regime, estrutura, funcionamento, entre outros) (ANJE, 2013). É ainda preciso cumprir 

com legislações do domínio da saúde pública e segurança alimentar, do domínio da propriedade e 

práticas industriais e do domínio do ambiente e segurança no trabalho, que são fiscalizadas pela ASAE - 

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE, 2014). Todos os funcionários de um 

restaurante têm que adquirir formação nas leis de higiene e de segurança alimentar. Outra legislação 

obrigatória é fazer a reciclagem em locais de restauração e possuir o livro de reclamações. 

4.3.2 Envolvente Económica 

Segundo o FMI (2014), a zona Euro regressou, em 2014, a taxas de crescimento positivas, após dois 

anos de contração, -0,7% em 2012 e -0,5% em 2013.  

A evolução do PIB real de Portugal ao longo dos últimos anos sofreu diversas oscilações, entre um 

crescimento positivo e negativo (FMI, 2014). Em 2014 o PIB a preços constantes era de 167.859 

milhões de euros (PORDATA, 2014). 

Segundo o INE (2014), também se têm verificado pequenas variações a nível do PIB per capita a 

preços correntes, sendo que se registou um total de 16.136€ em 2012 e de 16.372€ em 2013. Neste 
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último ano, relativamente aos países membros da zona Euro, o PIB per capita dos portugueses ocupava 

a antepenúltima posição, o que significa que a riqueza, ajustada ao tamanho da população portuguesa é 

bastante reduzida, comparativamente aos restantes países.  

Ao longo dos últimos anos, tem-se verificado uma evolução da taxa de inflação em Portugal. Após se 

ter registado uma taxa de inflação negativa em 2009 (que consequentemente provocou quebra no 

consumo), de 2010 até 2014 esta assumiu valores positivos, oscilando entre 3,6% e 0,0%. De um modo 

geral, e de acordo com o FMI (2014), para 2015 é expectável que a inflação atinja 1,5%. 

A redução ou estabilização da taxa de desemprego, começa a ser uma evidência em diversos países, na 

sequência dos primeiros sinais de recuperação económica, mas também devido ao envelhecimento da 

população e à saída do mercado de trabalho dos trabalhadores em desemprego de longa-duração, que 

simplesmente desistiram de procurar emprego. Portugal apresentou até 2013, taxas de desemprego 

crescentes. Apenas a partir de 2014 se observaram os primeiros abrandamentos deste indicador, 

passando de 16,2%, em 2013, para 14,2% em 2014. A expetativa futura é de que a taxa de desemprego 

continue a diminuir nos próximos anos (FMI, 2014). 

De acordo com dados do INE (2014), o poder de compra dos Portugueses no final do ano de 2013 era 

21% inferior à média dos países europeus, o que em termos relativos é baixo mas não quer dizer que em 

termos absolutos o seja, pois espera-se receber, em Portugal, turistas com elevado poder de compra. 

Relativamente à despesa de consumo individual per capita (DCIpc), passou de 80% da média da UE em 

2012 para 84% em 2013. Já o consumo das famílias em percentagem do PIB, tem-se mantido estável ao 

longo dos últimos anos, variando desde 2007 entre taxas de 65,3% e 67,2%. Este fato significa que as 

poupanças disponíveis das famílias tendem também a ser estáveis. 

É real que a conjuntura económica provocou uma crise no consumo e que consequentemente teve 

impacto negativo em diversos setores. No setor da restauração, deu-se o aumento do IVA de 13% para 

23% e os portugueses foram obrigados a fazer cortes, nomeadamente, em atividades de lazer, o que 

levou à diminuição do número de refeições fora de casa. 

Ainda assim, o ano de 2014 revelou alguns indícios de melhoria. Muitos novos restaurantes abriram as 

suas portas, surgiram novas tendências, conceitos e gosto pelo gourmet, cada vez mais se valorizam os 

produtos nacionais, houve um crescente aumento do número de turistas em Portugal (Diário de Notícias, 

2015) e mais estrelas Michelin foram conquistadas por restaurantes portugueses. Prevê-se que o ano de 

2015, seja um bom ano para o setor da restauração (Banco de Portugal, 2014). 

4.3.3 Envolvente Sócio-Cultural 

Segundo dados do INE (2014), em 2014 a população residente em Portugal contava com 

aproximadamente 10.401 milhões de pessoas/indivíduos, menos cerca de 60 mil que no ano anterior. 

Esta diminuição nos últimos anos, teve origem em dois factores: diminuição do número de nascimentos 

e aumento de mortes ou movimentos migratórios para outros países, o que causa assim, uma taxa de 

crescimento efetivo negativa. 
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Desde 2008 que o envelhecimento da população portuguesa se tem mantido constante, devido não só à 

diminuição da taxa de natalidade (queda de 8,5% (2012) para 7,9% (2013) nados vivos por mil 

habitantes), como também ao aumento da esperança média de vida, que leva a um aumento da 

população idosa (idade superior a 65 anos) (INE, 2014). Relativamente à população ativa em 2013, era 

de 5.284 milhões indivíduos e em 2014 de 5,225 milhões (PORDATA, 2014), sendo que para 2015, 

estima-se que seja de 5.587 milhões de indivíduos. Todos estes fatores têm como consequência a 

redução da dimensão do agregado familiar, o que resulta no aumento do orçamento disponível das 

novas famílias para lazer e turismo e no aumento do poder de compra (Deloitte Consultores, 2010).  

Em 2013, segundo a PORDATA (2014), apenas 15,0% da população residente em Portugal, possuía um 

grau de ensino superior, mas cada vez mais, as pessoas procuram ter acesso a melhores possibilidades 

de formação.  

Com a crise da dívida soberana de 2011, as pessoas tornaram-se mais atentas ao que se passa à sua volta. 

Os Portugueses passaram a ser pessoas mais informadas, com preferências e hábitos mais variados. De 

acordo com um estudo realizado pela Deloitte Consultores (2010), os portugueses passaram a ter maior 

vontade de conhecer coisas novas e aproveitar uma maior diversidade de experiências. Têm acentuado a 

sua opção por produtos ou serviços especializados e personalizados. E têm também valorizado cada vez 

mais o seu país e tudo o que é nacional, incluindo o turismo interno. A verdade, é que Portugal tem se 

também assumido nos últimos tempos, com um destino de referência para turismo e lazer (Económico, 

2015).  

Estes fatores são assim, importantes e incentivadores para o desenvolvimento deste projeto de 

restauração. 

4.3.4 Envolvente Tecnológica 

Ao longo dos últimos anos Portugal tem evoluído muito no campo da tecnologia. Tem-se vivido uma 

época de grandes mudanças tecnológicas, que têm melhorado o desenvolvimento das empresas e têm 

alterado a vida e as relações das pessoas. 

A população mundial passou a ter uma “vida virtual” e com isso surgiram hábitos de consumo online. É 

por este motivo que as empresas têm necessidade de realizar um plano de marketing digital para 

poderem entrar em contato com os internautas. A sociedade dá cada vez mais importância aos 

smartphones, aos “likes” e aos “shares” do Facebook e do Twitter, aos “hashtags” do Instagram, ao 

Linkedin e a outras redes sociais, por isso, as empresas devem acompanhar esta tendência e estar 

próximo do público online. No caso dos restaurantes é importante que estes se adaptem a esta nova era 

e entrem no mundo online, de modo a tirar partido por exemplo, das redes sociais. É fundamental que 

façam também publicidade em sites como o “TripAdvisor”, que dão a conhecer os restaurantes e as 

pontuações dos consumidores. Devem também criar um website. 

Segundo o estudo, IDC TECH INSIGHTS 2020 (IDC, 2014), a grande maioria das empresas nacionais 

já iniciou, ou possivelmente até já finalizou, o procedimento da transformação tecnológica empresarial. 
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Este procedimento consiste em quatro fatores: mobilidade, serviços Cloud, tecnologias sociais e Big 

Data, ações que permitem as empresas tornarem-se mais competitivas. 

4.3.5 Envolvente Físico-cultural 

A sociedade portuguesa nos últimos tempos tem manifestado uma maior preocupação com o meio 

ambiente e sustentabilidade do planeta (Sic Notícias Online, 2015). A população está mais responsável, 

fato este que é observado através da elevada adesão a atos de reciclagem e consciencialização ecológica. 

As famílias portuguesas procuram cada vez mais produtos naturais, produtos sem químicos prejudiciais 

para a saúde, sem corantes nem conservantes. Nos dias de hoje, os consumidores preocupam-se com a 

origem dos produtos, procuram produtos de fonte animal que não sejam produzidos em grandes 

concentrações ou produtos biológicos. Portugal tem um clima e terrenos favoráveis à prática agrícola, 

possibilitando uma produção frequente de produtos frescos e com qualidade.  

Este projeto pretende oferecer maioritariamente produtos nacionais de charcutaria da melhor qualidade, 

confecionados e apresentados da melhor forma, garantindo o seu sabor autêntico. Também, devido à 

preocupação com planeta, o projeto em causa irá cuidadosamente fazer a reciclagem, sendo este um 

requisito legal.  

4.4 Análise Setorial 

4.4.1 Setor da Restauração 

A população portuguesa sempre apreciou o consumo do serviço de restauração. Esta evidência é 

sustentada por uma pesquisa elaborada pela Eurostat (TVI24 Online, 2008), na qual se constatou que os 

portugueses, relativamente aos restantes países da UE, no ano de 2005 eram os que mais gastavam em 

restaurantes, disponibilizando 9,6% do rendimento disponível das famílias, enquanto que a média da 

UE gastava apenas o equivalente a 3,9%. 

De acordo com um estudo realizado (Gira FoodService, 2012), após 2008 (ano de início da crise 

económica mundial), o ano de 2012 em Portugal, foi o que registou valores mais baixos no setor da 

restauração, sendo considerado o pior ano da crise. Cada indivíduo desfrutava de aproximadamente 

2,17 refeições por semana em restaurantes e similares. 

Segundo dados da Nielsen (2013), o setor da restauração, entre 2008 e 2013, perdeu 30% da faturação. 

Isto refletiu-se no encerramento de 12.000 estabelecimentos e no despedimento de muitos funcionários, 

provocando uma quebra significativa no setor. Ainda em 2012, a subida da taxa do IVA na restauração 

de 13% para 23% teve um impacto muito negativo no setor (AHRESP, 2013). No entanto, já no ano de 

2014 os dados do INE (2014) revelaram uma melhoria e crescimento da economia, traduzindo-se 

também no aumento do consumo privado. A grande maioria da população portuguesa passou a gastar 

11,4% do rendimento disponível em restaurantes. Já em 2015, tendo em conta dois inquéritos realizados 

como estudo de mercado, na questão que pretendia perceber numa média semanal, qual a evolução do 

número de vezes que os inquiridos têm ido a restaurantes, a maioria destes respondeu “um número 

semelhante de vezes, face a 2014” (ANEXO V – Gráfico IV).  



PLANO DE NEGÓCIOS PARA A EXPANÇÃO DO RESTAURANTE “CHARCUTARIA LISBOA” 

Mª Leonor Ferreira de Lima Oliveira da Silva  14 

 

O Turismo tem aumentado em Portugal, mais especificamente em Lisboa. Este é o fator que mais tem 

fortemente influenciado o setor da restauração. Neste último ano, Portugal foi um dos três países da UE 

que mais turistas receberam (Diário de Notícias, 2015). Tendo em conta uma análise efetuada pelo 

Banco de Portugal (2014), o setor do turismo engloba outros setores ou atividades, como os transportes 

e logística, alojamento, restauração e similares e ainda atividades recreativas e culturais. Isto significa, 

que estão todos interligados e que o crescimento de um, pode influenciar o crescimento dos outros. Este 

aumento do turismo é um indicio positivo para o setor da restauração. O setor em causa é o que mais 

oferece emprego e o que mais colabora para a economia do país (Banco de Portugal, 2014) . Em 

Portugal foram registadas 41.162 empresas no setor da restauração (AE Portugal, 2014). 

A ANDC - Associação Nacional de Direito ao Crédito (Revista Invest, 2015), lançou um estudo que 

revela que cada vez mais empreendedores têm procurado microcrédito para iniciarem novos projetos. 

Depois das atividades de comércio por grosso e retalho, são as atividades de alojamento, restauração e 

similares que mais recorrem a este tipo de créditos. Isto significa, que tem ocorrido um acréscimo de 

investimento nestas atividades, devido à atratividade do setor. 

De acordo com os indícios de melhoria da economia (aumento do consumo dos portugueses e 

crescimento da confiança destes), é possível acreditar no desenvolvimento de um novo projeto de 

restauração.  

4.4.2 Setor da Charcutaria 

O setor da charcutaria engloba produtos agro-alimentares como produtos de fumeiro, enchidos e queijos. 

Estes são conhecidos como produtos tradicionais provenientes de vaca, cabra e porco, muitos deles 

produzidos em Portugal. Contudo, no mercado português para além de se comercializarem produtos 

nacionais, comercializam-se também produtos de origem espanhola, como por exemplo os presuntos, 

pois apresentam uma qualidade superior. 

Os produtos de fumeiro são compostos pelas conhecidas alheiras, chouriço, morcelas, salpicão, 

linguiças e presunto. Já os queijos podem ser de uma grande variedade: queijo cabra, queijo da serra, 

queijo de ovelha, queijo brie, entre outros.  

Cada vez mais, os consumidores tendem a mudar os seus hábitos de consumo, procurando ofertas de 

novos produtos, que os satisfaçam e ao mesmo tempo lhes garantam qualidade. É por este motivo que a 

“febre do gourmet” (Revista Dh, 2008) tem crescido, acima de tudo na área da distribuição e indústria 

alimentar. Um produto gourmet não está só relacionado com o seu sabor e aroma, mas também com a 

forma de produção, originalidade dos produtos e até, a idade ou especialidade da matéria-prima.  

De acordo com estas tendências, a União Europeia criou uma legislação (Jornal da União Europeia, 

2006) para certificar a origem dos produtos, o método de produção e especialização das matérias-primas. 

São assim usadas as siglas DOP (Denominação de Origem Protegida), ETG (Especialidade Tradicional 

Garantida) e IGP (Indicação Geográfica Protegida), que garantem a qualidade dos produtos. Neste caso 

em especifico, estas siglas são assim aplicadas a muitos produtos de charcutaria. 
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Na análise elaborada pela Nielsen (2013), verificou-se que as famílias portuguesas passaram a consumir 

mais produtos alimentares de 2012 para 2013, aumentando os gastos de 30,6% do orçamento familiar 

para 31,3%. Os produtos que registaram um maior aumento de consumo foram (ANEXO II): as frutas e 

legumes (de 7,7% para 8,4%) e os produtos de charcutaria (de 4,6% para 4,9%). Em resumo, de acordo 

com os indicadores analisados, tudo indica um aumento do consumo de produtos de charcutaria, 

favorável à realização deste projeto. 

4.5 Análise Competitiva 

4.5.1 Análise Competitiva por Conceito 

A AE Portugal - Associação Empresarial de Portugal (2014), através de um estudo de mercado 

realizado em Novembro de 2014, contabilizou um total de 4.039 empresas de restauração no concelho 

de Lisboa. Deste modo, foram determinados critérios para o apuramento dos concorrentes. 

Sendo a Charcutaria Lisboa um restaurante apenas de produtos de charcutaria e maioritariamente de 

refeições rápidas, de tapas e petiscos, foi primeiro realizada uma análise da concorrência, limitada ao 

nível do conceito. De seguida foi efetuada uma análise por proximidade geográfica, tendo em conta a 

localização pretendida para o projeto em causa. 

A nível da concorrência por conceito, é necessário fazer uma análise dos restaurantes de tapas e petiscos 

mais conhecidos de Lisboa e averiguar se algum destes possui o mesmo conceito. 

Foram considerados como principais concorrentes ao nível do conceito de tapas e petiscos, os 

restaurantes: “ArtisWine Bar”, “El Tomate”, “Tasca Urso”,“Tapas Bar 52 – El Gordo”, “Arcaz Velho – 

Alfama Tapas & Wine Bar”, “Taberna Ibérica”,“Rubro”, “Txiriboga Taberna Basca”, “Lizarran” e o 

“Sr. Guillo – Bar e Casa de Petiscos” (ANEXO III). Como concorrentes mais semelhantes ao conceito 

atual da Charcutaria Lisboa, identificou-se em primeiro lugar a “Manteigaria Silva – Mercado da 

Ribeira” e em segundo o “BA Wine Bar - Bairro Alto” (Tabela II). 

TABELA II  

PRINCIPAIS CONCORRENTES COM CONCEITO SEMELHANTE AO DA CHARCUTARIA LISBOA 

Manteigaria Silva – 

Mercado da Ribeira 

 Mercado da Ribeira - Avenida 24 de Julho, Cais do Sodré 

 Petiscos/tapas 

 Horário: Segunda-Quarta e Domingo 10h-24h; Quinta-Sábado 10h-02h 

 Preço: 20€ por duas pessoas (Aprox.) 

 Especialidades: Tábuas de queijo e presunto 

BA Wine Bar - 

Bairro Alto 

 Rua da Rosa nº107, Bairro Alto 

 Petiscos/tapas 

 Horário: Terça-Domingo 18h-23h 

 Preço: 40€ para duas pessoas (Aprox.) 

 Especialidades: Tábuas de queijos sortidos e charcutaria sortida e azeites; 

Chouriços e Conservas de peixe artesanais 

Fonte: Zomato. 
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Segundo a tabela anterior, a “Manteigaria Silva – Mercado da Ribeira” é o concorrente que tem o 

conceito mais próximo ao conceito atual e existente da Charcutaria Lisboa do Mercado de Campo de 

Ourique. Os dois inserem-se em espaços semelhantes (Mercados) e servem refeições rápidas, tipo tapas, 

exclusivas de produtos de charcutaria, enchidos, presuntos e queijos.  

Contudo, este projeto tem como principal objetivo expandir a Charcutaria Lisboa e diferencia-la, 

acima de tudo, da “Manteigaria Silva – Mercado da Ribeira”. Pretende-se deste modo, alargar o menu, 

com oferta de refeições mais completas e inaugurar um novo espaço independente de “praças de 

alimentação”. 

Pode-se ainda considerar como concorrente próximo ao conceito atual da Charcutaria Lisboa, o “BA 

Wine Bar - Bairro Alto”. Este, é uma espécie de garrafeira que, tal como o quadro informa, serve 

maioritariamente produtos de charcutaria tais como tábuas de sortidos de queijo e charcutaria. Contudo, 

este conceito difere do da Charcutaria Lisboa pois os produtos de charcutaria não são uma 

exclusividade do restaurante. Também o fato de servir apenas refeições para “picar”, difere-o do novo 

conceito da Charcutaria Lisboa – Tapas & Restaurant, que pretende para além das tapas, servir pratos 

mais elaborados.  

Na tabela do ANEXO III encontram-se os restantes concorrentes selecionados ao nível do conceito. São 

todos restaurantes de tapas e petiscos, que apresentam alguma variedade, sendo que todos os menus 

incluem produtos de charcutaria, no entanto, não servem apenas este tipo de produtos. Estes 

estabelecimentos são também concorrentes a nível de preços, pois apresentam bons preços por refeição, 

semelhantes aos que o grupo Charcutaria Lisboa pretende praticar no seu novo restaurante.  

4.5.2 Análise Competitiva por Proximidade 

De acordo com os dois inquéritos realizados como estudo de mercado, concluiu-se através das respostas 

dos inquiridos, que a melhor zona para abrir um restaurante como a Charcutaria Lisboa, seria o 

Príncipe Real (ANEXO V – Tabela III). Deste modo, é necessário ter em atenção quais os tipos de 

restaurares que aí se inserem e quais os preços que praticam. Qualquer estabelecimento de restauração 

que sirva refeições é classificado como concorrente indireto, provindo produtos/serviços classificados 

como substitutos. 

Deste modo, foi efetuada em Março uma pesquisa na zona envolvente , mais concretamente na Rua da 

Escola Politécnica, Praça do Príncipe Real, Rua D. Pedro V e Rua S. Pedro de Alcântara (inseridas na 

zona do Príncipe Real) de forma a analisar os restaurantes existentes nesta área. 

Constatou-se a existência de pelo menos 7 restaurantes, para além de pastelarias, cafés ou bares. Os 

restaurantes identificados foram: “El Tomate” (restaurante considerado anteriormente como concorrente 

por conceito. ANEXO III – B.), “Prego da Peixaria” (restaurante com um conceito completamente 

diferente - hamburgaria), “Le Jardin” (restaurante inserido no espaço comercial “Embaixada”, também 

este com um conceito completamente diferente), “TasCardoso” (típica tasca portuguesa), “Cevicheria” 

(restaurante de refeições típicas peruanas e argentinas), “La Paparrucha” (restaurante argentino), “Tapas 
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Bar 52 – El Gordo” (restaurante de tapas, identificado como concorrente por conceito. ANEXO III – 

D.). Verificou-se que existem bastantes e diversificados restaurantes, incluindo competidores diretos no 

conceito. Contudo, a Charcutaria Lisboa – Tapas & Restaurant diferencia-se dos demais, por ser um 

restaurante que servirá produtos exclusivamente de charcutaria, não só em tapas ou petiscos, como 

também em pratos mais completos e terá ainda um conceito de bar especializado em gin’s e vinhos. 

É fundamental comparar os preços da concorrência na área referida. Tendo em conta que existem dois 

restaurantes de tapas (“El Tomate” e “Tapas Bar 52 – El Gordo”), interessa principalmente, olhar para 

os preços que estes dois praticam. Isto não quer dizer que o novo restaurante da Charcutaria Lisboa, 

apenas irá servir tapas ou petiscos, mas este acaba por ser o seu core. Através da análise por conceito, 

anteriormente realizada (ANEXO III – B. e D.), é possível verificar que ambos os restaurantes têm uma 

média de preço por refeição aproximada de 17,5€ por pessoa (este incorpora preços para almoços e 

jantares). Por este motivo, o novo restaurante Charcutaria Lisboa – Tapas & Restaurant irá escolher 

um nível de preços próximo ao da concorrência mas mais baixos, com o propósito de se conseguir 

captar mais quota de mercado. 

4.5.3 Modelo das Cinco Forças de Porter 

Michael Porter (1980), apresentou um modelo que conclui que o desempenho de uma indústria não está 

dependente apenas dos concorrentes, mas sim de um conjunto de cinco forças competitivas, das quais 

fazem parte: os concorrentes, os clientes, os fornecedores, os produtos substitutos e os potenciais novos 

players no setor. Estas, ao serem analisadas permitem perceber o potencial da indústria. É então feita 

uma análise das forças competitivas que influenciam a estratégia de negócio da Charcutaria Lisboa. 

TABELA III 

MODELO DAS CINCO FORÇAS DE PORTER 

Ameaça dos Concorrentes na Indústria - Média 

 Grande número de concorrentes no mercado da restauração; 

 Existe uma enorme procura de novos conceitos e novos sabores, de novos formatos e 

estabelecimentos atrativos; 

 Maior procura e competição por estabelecimentos nas melhores zonas de Lisboa; 

 Maior importância pela qualidade de serviço e dos produtos; 

 Aumento do número de restaurantes que oferecem refeições rápidas; 

 Aumento do número de restaurantes de Tapas e Petiscos; 

 Competição em preços. 

Ameaça de Entrada de Novos Concorrentes - Média-alta 

 Novos estabelecimentos de restauração, de cadeias já existentes e experientes (know-how); 

 Início de novas empresas de atividades de restauração; 

 Tendência e abertura de novos restaurantes de Tapas e Petiscos; 

 Surgimento de novos conceitos de restauração. 

Poder Negocial dos Fornecedores - Baixo 

 Grande número de fornecedores de produtos (produtores de produtos de charcutaria); 

 Variedade de fornecedores que propõem preços variados; 

 Reduzidos custos de mudança de fornecedores. 
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Poder Negocial dos Clientes - Alto 

 Enorme variedade de oferta para os clientes e diversidade de preços; 

 Os clientes optam por restaurantes com melhor localização, proximidade, melhores preços, e maior 

variedade de oferta; 

 Os clientes não têm custos de mudança; 

 Não há fidelidade. 

Ameaça de Produtos Substitutos - Alta 

 Grande número de restaurantes substitutos; 

 Qualquer outro restaurante de Tapas e Petiscos; 

 Restaurantes com conceito semelhante; 

 Consumir refeições em casa ou transportar a marmita para o escritório. 

Atratividade do Sector – Média-baixa 

4.5.4 Fatores Críticos de Sucesso e Vantagens Competitivas 

Geralmente existem fatores de sucesso comuns a indústrias de um mesmo setor que influenciam a 

competitividade das empresas. Deste modo, foi possível definir quais os fatores críticos para o sucesso 

de um negócio de restauração (estes encontram-se em baixo). Alguns dos fatores apresentados foram 

também considerados, tendo em conta o estudo de mercado apresentado no próximo ponto, realizado 

através de dois inquéritos que identificaram quais as caraterísticas que os inquiridos consideram como 

relevantes na escolha de um restaurante (ANEXO V – Gráfico VII), nomeadamente: 

 Gestão eficaz, de maneira a garantir um bom desempenho do negócio;  

 Boa localização e acessibilidades dos restaurantes; 

 Recursos humanos eficientes; formação dos funcionários; 

 Qualidade do serviço, boas instalações, limpeza e higiene;  

 Qualidade dos produtos e boa apresentação dos pratos; 

 Variedade de escolha da oferta; 

 Preço competitivo em relação aos restaurantes concorrentes; 

 Imagem de marca forte para criar notoriedade; 

 Promoção e fidelização dos clientes. 

O novo restaurante Charcutaria Lisboa – Tapas & Restaurant apresenta ainda vantagens competitivas 

únicas que são os fatores que a diferenciam da concorrência (Destacados em baixo). Concluiu-se, tendo 

em conta as respostas dos inquiridos, que a caraterística mais importante num restaurante deste estilo é 

a “relação qualidade/preço”. Os aspetos identificados como vantagens competitivas foram: 

 Experiência no setor (Mercado de Campo de Ourique e presenças em eventos); 

 Notoriedade (O grupo Charcutaria Lisboa já é reconhecido no mercado); 

 Diferentes tipos de estabelecimentos em diferentes localizações; 

 Conceito diferenciador e inovador: comercialização de refeições rápidas exclusivas de produtos 

de charcutaria gourmet; 

 Equipa expertise em produtos de charcutaria;  
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 Os melhores produtos de charcutaria; 

 Relação preço/qualidade; 

 Portugalidade dos produtos (mais de 50 produtos nacionais); 

 Recrutamento de pessoal especializado em restauração; Gestão e formação do pessoal;  

 Excelência do serviço rápido e um ambiente descontraído; 

 Existência de um bar especializado em vinhos e em gin’s; 

 Aposta na Internet, Marketing e campanhas de publicidade digital; 

 Programas de fidelização, através de CRM; 

 Presença em sites de recomendações de restaurantes (TripAdvisor; Zomato). 

4.5.5 Objetivos Estratégicos do Projeto 

O restaurante Charcutaria Lisboa – Tapas & Restaurant, pretende ser o melhor restaurante de 

produtos de charcutaria em Lisboa. 

É fundamental serem definidos os objetivos mais importantes de forma clara, para serem 

implementados a médio/longo prazo, com o intuito de promover o sucesso do negócio: 

 Ter todas os requisitos e regulamentos do setor adotados, nos primeiros 15 dias de funcionamento 

do restaurante; 

 A nível de comunicação pretende-se, ao fim do 1º ano de atividade, ter uma pontuação de 4,6 em 

5 no TripAdvisor e Zomato e chegar aos 20.000 seguidores no Facebook;  

 Alcançar uma taxa de crescimento de vendas entre 10% a 30% por ano, para os próximos 5 anos. 

 Pretende-se que o restaurante sirva um mínimo de 57 refeições (almoço e jantar) por dia; 

 Atingir o discounted payback do projeto em menos de 5 anos;  

4.6 Estudo de Mercado 

Com o objetivo de testar a viabilidade e aceitação da ideia do novo projeto da Charcutaria Lisboa, 

realizou-se um estudo de mercado através do lançamento de dois inquéritos via online nas redes sociais. 

O inquérito I, foi lançado ao público em geral (possíveis consumidores do novo restaurante), a fim de 

estudar os diferentes comportamentos dos consumidores face ao setor da restauração (ANEXO IV – 

Inquérito I). O inquérito II, foi direcionado apenas aos atuais consumidores da Charcutaria Lisboa – 

Mercado de Campo de Ourique, com o objetivo de conhecer os atuais consumidores e o seu nível de 

satisfação relativamente à qualidade dos produtos e serviço (ANEXO IV – Inquérito II). 

A amostra do inquérito I é de 206 pessoas e do inquérito II de 50 pessoas todas elas atuais 

consumidoras da Charcutaria Lisboa – Mercado de Campo de Ourique. 

Os inquéritos foram divididos em duas partes. Na primeira parte de ambos, foram analisados os hábitos 

de consumo dos cidadãos fora de casa. Foram feitas exatamente as mesmas perguntas nos dois 

inquéritos à exceção da pergunta “ Com que frequência costuma ir ao Mercado de Campo de Ourique?”, 

tendo sido realizada apenas no inquérito II, de forma a perceber com que frequência é que os 
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consumidores da Charcutaria Lisboa costumam ir ao local onde esta se insere. A esta pergunta 50% 

dos consumidores responderam que iam “algumas vezes” e os restantes 50% dividiram-se entre “poucas 

vezes” e “muitas vezes”. Ainda no inquérito II perguntou-se aos consumidores, se residiam no bairro de 

Campo de Ourique, para se perceber se os consumidores são apenas locais ou se estes se deslocam 

propositadamente ao Mercado, sendo que 89,8% respondeu que não vive no bairro (ANEXO V – 

Gráfico II). 

Na segunda parte dos dois inquéritos analisou-se o conceito de negócio, com a intenção de testar a sua 

viabilidade. No inquérito II a nível da satisfação dos consumidores, tendo em conta a pergunta “Qual a 

sua experiência na Charcutaria Lisboa?”, 47,9% respondeu “muito boa” e 41,7% respondeu “boa”, 

sendo que ninguém respondeu “má”, nem “pouco boa” (ANEXO V – Gráfico VIII). É ainda feita a 

pergunta “Qual a probabilidade de aconselhar amigos/familiares seus a irem à Charcutaria Lisboa – 

Mercado de Campo de Ourique?”, houve uma maior percentagem de pessoas (35,4%) que respondeu 

“muito provável”. Nesta segunda parte, existem também perguntas iguais ou muito semelhantes entre os 

dois inquéritos. No caso da pergunta “Se abrisse um restaurante Charcutaria Lisboa, independente do 

Mercado de Campo de Ourique e noutro bairro, qual a probabilidade de ir?” (inquérito II)/ “Qual a 

probabilidade de ir a um restaurante deste tipo?” (inquérito I), as respostas mais frequentes foram, 

“provável” e “muito provável” (ANEXO V – Gráfico IX) respetivamente, sendo estes indícios muito 

motivadores.  

As respostas a estes dois inquéritos indicam que este novo conceito é viável, sendo os indicadores 

bastante positivos para se iniciar o projeto de expansão da Charcutaria Lisboa. 

4.7 Plano de Marketing 

4.7.1 Análise SWOT 

TABELA IV 

ANÁLISE SWOT 

Ameaças (T) 

 Crise económica orçamental de Portugal; 

 Condições exigidas pela ASAE; 

 Elevado consumo de refeições em casa; 

 Elevada concorrência; 

 Elevado número de substitutos; 

 Novos players; 

 Poder dos consumidores, ausência de custos de 

mudança; 

 Possibilidade do concorrente direto, Manteigaria 

Silva – Mercado da Ribeira, copiar a nova ideia 

da Charcutaria Lisboa. 

Oportunidades (O) 

 Oportunidade de criar um restaurante 

independente do Mercado de Campo de 

Ourique;  

 Experiência no setor; 

 Tendência dos restaurantes de tapas e petiscos; 

 Valorização dos produtos tradicionais 

portugueses; 

 Aumento do consumo de charcutaria; 

 Tendência dos produtos e pratos gourmet; 

 Aumento da apreciação de vinhos e gin’s; 

 Crescente número de turistas em Lisboa; 
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Fraquezas (W) 

 Não pertence a uma empresa de grande dimensão 

no setor de restauração nacional ou internacional; 

 Impossibilidade dos clientes consumirem outros 

produtos, para além de produtos de charcutaria. 

 

Forças (S) 

 Restaurante de tapas/petiscos com conceito 

gourmet;  

 Conceito inovador ; 

 Existência de um bar de vinhos e gin’s; 

 Experiência no setor e alguma notoriedade; 

 Equipa expertise em produtos de charcutaria; 

 Serviço rápido e de qualidade; 

 Os melhores produtos de charcutaria; 

 Relação preço/qualidade; 

 Ótima localização em Lisboa - Príncipe Real. 

4.7.2 Estratégia TOWS 

A Matriz de TOWS relaciona as diferentes forças (S), fraquezas (W), oportunidades (O) e ameaças (T), 

(SWOT), determinando uma estratégia. 

TABELA V 

MATRIZ DE TOWS 

 Forças (S) 

 Restaurante de tapas/petiscos 

com conceito gourmet; 

 Conceito inovador; 

 Equipa expertise em produtos 

de charcutaria; 

 Ótima localização em Lisboa - 

Príncipe Real. 

Fraquezas (W) 

 Não pertence a uma empresa de 

grande dimensão no setor de 

restauração nacional ou 

internacional; 

 Impossibilidade dos clientes 

consumirem outros produtos, 

para além de produtos de 

charcutaria. 

 

O grupo Charcutaria Lisboa pretende expandir o seu negócio e a sua estratégia de expansão passará 

por criar um novo restaurante inovador e diferenciador tendo em consideração as Estratégias Genéricas 

de Porter (1980). O desenvolvimento da Charcutaria Lisboa – Tapas & Restaurant irá focar-se na 

especialização única e exclusivamente em produtos de charcutaria com a garantia de excelência. O 

Oportunidades (O) 

 Tendência de tapas e petiscos; 

 Tendência de produtos e 

pratos gourmet; 

 Aumento do consumo de 

charcutaria; 

 Crescente número de turistas 

em Lisboa. 

 Restaurante de tapas e 

petiscos gourmet, de vinhos e 

gin’s; 

 Restaurante especializado, 

exclusivamente em 

charcutaria; 

 Boa localização em zona 

turística; 

 Experiência no setor e 

notoriedade; 

 Esforço de divulgação e 

promoção inicial; 

  

Ameaças (T) 

 Crise económica; 

 Elevada concorrência; 

 Poder dos consumidores, 

ausência de custos de mudança. 

 

 Aposta na diferenciação, e na 

notoriedade que o seu nome já 

carrega; 

 Conceito de tapas e 

restaurante; 

 Serviço rápido e eficaz, 

qualidade da confeção; 

 Atividades de promoção e 

fidelização dos clientes. 

 Aposta na distinção da 

concorrência, restaurante 

especializado;  

 Pretende-se tornar num 

restaurante/bar de referência, 

para se ir pestiscar e beber um 

copo em convívio com os 

amigos. 
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restaurante irá servir tapas mas também refeições mais elaboradas. Irá apostar na excelência da 

confeção dos pratos, eficiência e rapidez do serviço. Irá ainda dispor de um bar especialista nos gin’s, 

assim como também nos melhores vinhos que Portugal tem para oferecer. Deste modo, deseja-se que 

este estabelecimento se torne num local de referência para se petiscar, almoçar e/ou jantar e desfrutar de 

uma boa bebida. Pretende-se também apostar em estratégias de comunicação para se transmitir os 

valores do restaurante e assim criar uma imagem de marca ainda mais forte.  

4.7.3 Segmentação e Público-Alvo 

O estudo de mercado realizado através dos dois inquéritos anteriormente referidos foi fulcral para 

segmentar e definir o público-alvo do novo estabelecimento Charcutaria Lisboa – Tapas & 

Restaurant. Tendo em conta as perguntas elaboradas nos inquéritos, realizou-se a seguinte segmentação: 

idade, habilitações literárias, rendimento anual do agregado familiar, hábitos de consumo. Dentro dos 

hábitos de consumo foi considerado o número de refeições consumidas fora de casa, o tipo de 

restaurante a que costumam ir, o valor que gastam normalmente por refeição, o tipo de pratos 

consumidos, a regularidade com que consomem produtos de charcutaria, as caraterísticas relevantes na 

escolha de um restaurante e os tipo de bebidas consumidas (como aperitivo e durante a refeição). 

Depois de delineados os fatores de segmentação do mercado interessa definir o público-alvo. Deste 

modo, analisando os inquéritos e dando especial atenção às perguntas que incluíam os fatores de 

segmentação, foi possível concluir que a faixa etária do público-alvo deste novo estabelecimento estará 

compreendida maioritariamente entre os 20 e os 50 anos (ANEXO V – Gráfico I). Serão pessoas com o 

ensino superior realizado e com rendimento anual maioritariamente entre os 7.000€ e os 40.000€. São 

indivíduos que consomem essencialmente duas a quatro vezes por semana fora de casa, sendo ao 

almoço ou ao jantar (ANEXO V – Tabela I). Estes indivíduos geralmente dirigem-se a restaurantes 

tradicionais ou de serviço rápido e habitualmente gastam entre 6€ e 20€ numa refeição. Este é um 

público-alvo que se insere no segmento que frequenta restaurantes de tapas e petiscos e que consomem 

produtos de charcutaria com alguma regularidade (ANEXO V - Gráfico V; Gráfico VI). O consumidor 

típico da Charcutaria Lisboa – Tapas & Restaurant, estará interessado, para além de tapas, em 

consumir pratos mais completos à base de produtos de charcutaria, sendo também apreciador de gin, 

vinho e cerveja como aperitivo e essencialmente de vinho durante as refeições (ANEXO V – Gráfico X; 

Gráfico XI; Gráfico XII). 

Os potenciais clientes serão maioritariamente lisboetas e turistas, devido á zona turística e movimentada 

em que se está a considerar. Os clientes do novo estabelecimento serão os consumidores atuais do 

Mercado de Campo de Ourique e novos clientes. Acredita-se que é este o conjunto de pessoas, que 

apresenta o maior potencial de vendas e que irá aderir mais facilmente ao novo restaurante Charcutaria 

Lisboa – Tapas & Restaurant. 
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4.7.4 Posicionamento 

Tendo em conta os dois concorrentes diretos a nível do conceito atual da Charcutaria Lisboa, 

anteriormente referidos e de acordo com o Figura 2, é possível compreender o posicionamento que a 

Charcutaria Lisboa – Tapas & Restaurant irá ocupar relativamente a estes dois. 

Na perspetiva da autora, depois de ter estudado os dois concorrentes principais em termos de conceito, 

verifica-se que a Charcutaria Lisboa – Tapas & Restaurant destaca-se dos outros por ser um 

restaurante com um conceito de produtos de charcutaria que serve refeições rápidas mas também pratos 

mais completos, ao contrário da Manteigaria Silva que é um balcão “numa praça de alimentação” e o 

BA Wine uma garrafeira que serve apenas petiscos ligeiros. Destaca-se também, por assumir um 

conceito tradicional mas ao mesmo tempo moderno. É um restaurante que pretende num ambiente 

moderno, servir produtos tradicionais portugueses, tornando o restaurante temático e especialista 

unicamente em produtos de charcutaria. Também, a existência do bar segue as tendências da crescente 

valorização de vinhos portugueses e a modernidade do gin, aumentando a oferta, modernidade e 

variedade oferecida ao consumidor. 

                                                                 Restaurante 

 

 

     Tradicional    Junção de tradicional/moderno 

 

 

Balcão/Garrafeira 

FIGURA 2 - ESTRATÉGIA DE POSICIONAMENTO 

4.7.5 Marketing-Mix 

4.7.5.1 Produto 

O produto/serviço que a Charcutaria Lisboa – Tapas & Restaurant irá oferecer será tangível e não 

duradouro, sendo que se tratam de produtos alimentares. 

Neste novo restaurante os clientes poderão desfrutar e degustar variados tipos de produtos de 

charcutaria, num espaço simples e moderno, agradável e descontraído. Como fator diferenciador, o 

menu só será à base de produtos de charcutaria (produtos esses escolhidos criteriosamente passando 

pelos produtos de pequenos produtores, que não estão disponíveis em superfícies comerciais, a produtos 

reconhecidos internacionalmente). O potencial desta inovação foi confirmado pelas respostas aos 

inquéritos anteriormente referidos, onde foi questionado se o consumidor optaria por pratos mais 

completos, além de tapas, ao que 40% das respostas indicaram que seria provável optarem por esses 

pratos (ANEXO V – Gráfico X). Deste modo, o objetivo é que pratos mais elaborados façam parte do 

menu do restaurante, a fim de satisfazer todos os gostos. Foi também questionado em ambos os 
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inquéritos qual a preferência que tinham por alguns exemplos de refeições, todos à base de charcutaria. 

De acordo com o referido, os consumidores terão a possibilidade de escolher o menu de refeições 

rápidas, como as tábuas de presuntos, queijos e de enchidos assados, tapas (pedaços de pão com 

presunto, queijos e outros), chapatas, entre outros, ou o menu de pratos completos que irão incluir, 

alguns dos pratos que os inquiridos mostraram preferência, nomeadamente, feijoada, cozido à 

portuguesa, alheira, caldo verde, salsichas frescas com couve lombarda, entre outros. É através desta 

variedade do menu e dos mais de 50 produtos nacionais que dele fazem parte, que o restaurante 

afirmará a sua identidade. 

Para além das tapas e dos pratos mais elaborados os consumidores poderão desfrutar de um bar 

especialista em gin’s e vinhos. Mais uma vez, a escolha da especialidade do bar é sustentada pelos 

inquéritos elaborados, através da pergunta: “quais as bebidas que escolheriam para aperitivo e para 

beber durante a refeição”, à qual foi respondido maioritariamente: vinho, cerveja e gin (ANEXO V – 

Gráficos XI e XII). Pretende-se que no futuro a zona do bar se torne num local de referência para ponto 

de encontro ao final da tarde. 

Um outro novo conceito que fará parte do menu serão as sobremesas, pois foi possível perceber através 

dos inquéritos, que as pessoas optam muito por este tipo de refeição. Assim, tendo este restaurante um 

conceito de petiscos e pratos típicos portugueses, também os doces serão tradicionais.  

Todos os pratos, desde as tábuas às chapatas e aos pratos mais elaborados, terão sempre uma ótima 

apresentação. Todas as semanas haverá uma sugestão da casa, relativa à refeição, ao vinho ou ao gin. 

Marca e Imagem 

A Charcutaria Lisboa – Mercado de Campo de Ourique é já uma marca registada com alguma 

notoriedade. Deste modo, o nome será o mesmo e o logótipo do restaurante irá manter-se o mesmo, de 

forma a assegurar a notoriedade e a imagem que ela já acarreta (ANEXO VI – Logótipo), ainda assim 

poderá eventualmente ser adicionado à imagem uma garrafa de vinho para transmitir o conceito de bar. 

No entanto, ao nome do restaurante irá juntar-se um subnome “Charcutaria Lisboa – Tapas & 

Restaurant”, para que os clientes o possam associar a um novo restaurante não exclusivo de tapas. 

4.7.5.2 Preço 

A determinação dos preços de um restaurante é influenciada por fatores externos (novos fornecedores, 

distribuidores e fiscalidade) ou por fatores internos (custos fixos (renda) e custos variáveis (gás, 

eletricidade, água)). Adicionalmente, fatores como a qualidade da confeção dos produtos, do 

atendimento e a sensibilidade dos consumidores aos preços (procura, concorrência e posicionamento da 

empresa) influenciam a determinação do preço. O objetivo da Charcutaria Lisboa – Tapas & 

Restaurant não é liderar pelos preços mais baixos em relação à concorrência, até porque pode não ser 

favorável para o negócio, uma vez que ter preços muito mais baixos do que a concorrência próxima, 

pode transmitir a mensagem de menor qualidade. Deste modo, o que se deseja é que haja uma boa 

relação qualidade/preço, mas que o preço seja equilibrado com o da concorrência próxima. 
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Na Charcutaria Lisboa – Tapas & Restaurant o preço médio por pessoa (preço indicativo), poderá 

variar entre os 16€ ao almoço e os 17€ ao jantar. A estimativa deste valor tem em consideração os 

preços médios efetuados pelos dois principais concorrentes locais (“El Tomate” e “Tapas Bar 52 – El 

Gordo”), tendo ambos um preço médio por refeição (almoço e jantar), de 17,50€. Também os inquéritos 

realizados tiveram mais uma vez influência na determinação do preço, contudo de uma forma mais 

subtil, pois a maioria das pessoas diz que normalmente gasta por refeição “entre 6€ e 10€” (38,% 

(Inquérito I) e 46,6% (Inquérito II)), mas ainda assim 11,7% (Inquérito I) a 16% (Inquérito II) das 

pessoas, responderam que gastavam entre “16€ e 20€” (ANEXO V – Gráfico III). A determinação do 

preço teve também em conta o custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (CMVMC), 

com base na criação de seis pratos possíveis. Assim, foram selecionados os produtos a serem utilizados 

em cada prato e calculado o custo bruto por ingrediente a ser utilizado (sem IVA), chegando assim ao 

custo bruto de cada prato a ser servido. O mesmo foi feito para os vinhos, gin’s e outras bebidas (com e 

sem IVA). Depois, aplicou-se uma margem bruta, cobrada pelo restaurante, que se situa entre 50% para 

os pratos servidos ao almoço e 60% para os pratos servidos ao jantar. Para determinar a distribuição dos 

clientes pelos diferentes pratos e bebidas foram consideradas distribuições aleatórias. Relativamente às 

bebidas, aplicou-se uma margem bruta de 80% para os vinhos e “outras bebidas” e de 50% para os gin’s. 

Foi também calculado o custo médio para as garrafas de vinhos (5,21€), garrafas de gin’s (22,70€) e 

outras bebidas (1,00€) (tudo com IVA incluído), tendo como base os preços por unidade no mercado. 

Posteriormente, foram calculados os valores dos preços médios: vinhos a 9,4€ (garrafa), gin’s a 34,05€ 

(garrafa) e bebidas a 1,80€ (a unidade). (Não se tiveram em conta os preços das sobremesas.) 

4.7.5.3 Comunicação e Promoção 

A comunicação é fundamental para o sucesso de um negócio, não bastando ter preços competitivos. É 

então de extrema importância divulgar a marca ao público-alvo.  

O novo restaurante pretende ter a seguinte estratégia de comunicação: 

A. Publicidade 

 O dia da abertura será comunicado através de revistas especializadas e jornais (ex. TimeOut).  

 No dia da inauguração, realizar-se-ão ações de rua, com entrega de panfletos, de modo a 

comunicar a abertura do novo espaço. Adicionalmente será realizado um evento estilo cocktail, 

com convidados e público em geral. 

 Serão elaborados cartões-de-visita para serem distribuídos de forma continuada no restaurante. 

 Será fundamental o restaurante fazer publicidade em revistas e guias de Lisboa. 

 Pretendem-se criar parecerias com hotéis, de maneira a que estes aconselhem e encaminhei os 

hóspedes para o restaurante. 

 Media Online: Publicidade através de websites e motores de busca de turismo e restauração, 

como o TripAdvisor, Zomato, LifeCooler, BestTables, entre outros. 

B. Marketing Direto 
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 Redes Sociais: A Charcutaria Lisboa – Mercado de Campo de Ourique, já tem uma 

página de facebook. Esta irá manter-se a mesma para os dois espaços, eliminando o subnome 

“Mercado de Campo de Ourique”, mantendo apenas o nome do grupo “Charcutaria Lisboa”. 

Nesta página serão colocados posts sobre o espaço do Mercado de Campo de Ourique, assim 

como do novo restaurante. O facebook é uma boa forma de comunicar com os consumidores e de 

obter feedback, é também um bom meio para alcançar diferentes públicos sendo barato. Os posts 

semanais serão escritos em português e inglês, divulgando os acontecimentos, novidades ou 

promoções. A Charcutaria Lisboa – Tapas & Restaurant, irá criar o website do Restaurante e 

irá também abrir uma conta de Instagram. 

 CRM (Costumer Relationship Management): Ferramenta usada para manter contato duradouro 

com os clientes. É uma base de dados que permite segmentar os clientes pelas zonas de 

residência, valores dos produtos consumidos, número de visitas, entre outros. Possuindo esta base, 

é possível enviar uma newsletter mensal, com novidades do restaurante ou do grupo Charcutaria 

Lisboa ou até realizar inquéritos de satisfação. 

C. Promoções de vendas 

 A Charcutaria Lisboa – Tapas & Restaurant, pretende participar em “eventos promocionais”, 

tais como o “Lisboa Restaurant Week” ou o“2 por 1”da revista TimeOut, com a função de 

aumentar a sua notoriedade. 

 Haverá uma Happy Hour, promoção em todos os gin’s das 19h às 20h, todas as quintas-feiras, 

sextas-feiras e sábados. 

D. Eventos 

 Pretende-se elaborar anualmente, “a festa de anos do restaurante”, com um menu e serviço 

especial. 

 Realização de workshops de gin. 

4.7.5.4 Localização/Distribuição 

As matérias-primas necessárias para se elaborar cada prato terão de passar por um pequeno canal de 

distribuição, que corresponde a uma estratégia Vertical de Marketing de distribuição indireta: 

Fornecedor >>Restaurante (Charcutaria Lisboa – Tapas & Restaurant)>>Cliente. 

O grupo Charcutaria Lisboa estabelece, desde 2013, contato direto com fornecedores de diferentes 

matérias-primas (aproximadamente 30 fornecedores, todos eles nacionais, exceto 3 que são de origem 

Espanhola), devido ao estabelecimento do Mercado de Campo de Ourique. Com a implementação do 

novo negócio, as ordens e interações com fornecedores aumentarão, uma vez que se trata de um 

negócio de maior dimensão. No entanto, o contato direto e relação que foi possível criar com os 

fornecedores até então, poderá implicar um maior poder negocial na redução de preços ou aumento de 

prazos de pagamento. Este é também um benefício para os consumidores e uma vantagem competitiva 

para a empresa.  
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O grupo Charcutaria Lisboa é o distribuidor final que se encontra no centro de Lisboa. Teve origem 

no Mercado de Campo de Ourique, num bairro de grande movimento. Agora, pretende-se que o novo 

estabelecimento se localize também, num local com bastante afluência, por isso foi escolhida a zona do 

Príncipe Real, tendo em conta o estudo de mercado e a análise feita às respostas dos inquéritos 

(ANEXO V – Tabela III). Esta é uma zona bastante atrativa, que está completamente renovada e em 

crescimento. Nela se concentram bastantes escritórios, restaurantes e bares, o que atrai diariamente 

muitos pessoas, incluindo turistas.  

4.7.5.5 Pessoas 

Num restaurante o bom atendimento é fundamental para assegurar sucesso, notoriedade e a transmissão 

da qualidade. Como tal, será feita uma seleção rigorosa dos novos colaboradores e será também 

efetuada uma forte aposta em atividades de formação, para que estes adquiriram o máximo de 

informação sobre o restaurante, valores e métodos de trabalho, assim como os objetivos estratégicos 

que se pretendem alcançar. A Charcutaria Lisboa –Tapas & Restaurant irá exigir que todos os 

funcionários que têm contato com os clientes, zelem pelos seus interesses e pela sua máxima satisfação; 

efetuem qualidade de atendimento e rápida prestação de serviço, com simpatia e profissionalismo, 

fazendo sugestões que possam ir ao encontro dos gostos do cliente. 

4.7.5.6 Processos 

O processo passará por três fases: Pré-Serviço; Serviço e Pós-serviço.  

A fase pré-Serviço consiste na estratégia de comunicação e divulgação do novo estabelecimento, que 

procura despertar a vontade de conhecer e experimentar o restaurante. 

Esta fase também tem a ver com o início do trabalho dos funcionários: consiste na abertura do 

estabelecimento, todas as manhãs e arrumação do espaço para ser aberto ao público (todos os dias às 

12h). É feita a reposição de stock e a confeção/preparação dos pratos. O pré-serviço, consiste ainda na 

preparação das reservas feitas, que podem ser através de websites online de turismo e restauração, 

através do próprio website do restaurante e também através do telefone. 

A fase de serviço começa no momento em que os clientes entram no restaurante e que são 

acompanhados pelo chefe de sala ou por um outro funcionário. Quando sentados à mesa, será feito o 

atendimento e de seguida o pedido. Durante a refeição haverá igualmente o acompanhamento ao cliente, 

de maneira a garantir uma elevada satisfação. No final, antes de efetuar o pagamento, mas também ao 

longo do atendimento, os funcionários devem perguntar ao cliente se estava tudo do seu agrado e se 

deseja algo mais. O pagamento poderá ser feito em dinheiro ou com multibanco, no final do serviço. 

Por último, a fase pós-Serviço consistirá num acompanhamento do cliente através do website oficial e 

das redes sociais, onde se pretende trocar informações, opiniões e sugestões. O CRM é realizado 

também nesta fase. Será ainda apoiada a associação RE-FOOD (Associação que usa as sobras dos 

restaurantes para servir a quem mais precisa) em Lisboa, em vez de se desperdiçar as sobras diárias. 

Estas serão recolhidas todos os dias (pós-serviço) por um membro representante da associação. 



PLANO DE NEGÓCIOS PARA A EXPANÇÃO DO RESTAURANTE “CHARCUTARIA LISBOA” 

Mª Leonor Ferreira de Lima Oliveira da Silva  28 

 

4.7.5.7 Evidência Física 

Pretende-se que no espaço físico deste novo estabelecimento haja harmonização e funcionalidade na 

logística do espaço.  

O restaurante será todo em madeira cinzenta clara e as cores utilizadas serão em tons sóbrios, preto, 

cinzento e branco. Os uniformes serão simples e modernos, adotando as cores do restaurante e incluindo 

o logótipo do mesmo (ANEXO VII - Fardas). As refeições poderão ser servidas em tábuas de ardósia, 

ou em loiça tradicional branca. O cardápio será feito em papel plastificado, em tons de preto (imitando 

as tábuas de ardósia) e estará escrito em Português e em inglês. Também o website oficial será simples, 

fácil de aceder e compreender, estando escrito igualmente nas duas línguas, e terá um design que 

seguirá o mesmo estilo de cores do restaurante. 

4.8 Plano Operacional 

4.8.1 Modelo de Negócio e Estrutura Legal da Empresa 

A Charcutaria Lisboa –Tapas & Restaurant é a expansão e renovação do conceito que surgiu no 

Mercado de Campo de Ourique. Este projeto tem como objetivo estratégico, expandir o grupo 

Charcutaria Lisboa aumentado, assim, o seu mercado e notoriedade. 

Todo este projeto só conseguirá ser implementado, se em paralelo com o plano de negócios, forem 

realizadas as seguintes ações para constituição de uma empresa, em termos de requisitos legais e 

operacionais: 

1- Obtenção de financiamento para iniciar o projeto, que será através de capital próprio; 

2- Registar a marca “Charcutaria Lisboa – Tapas & Restaurant, Lda” (sendo que a Charcutaria 

Lisboa do Mercado de Campo de Ourique é registada como “exclusiva do mercado”), como 

propriedade industrial a nível nacional e internacional no Instituto Nacional de Propriedade 

Industrial (INPI); 

3- Constituição do negócio através de uma Sociedade por Quotas, com capital social de 80.000€. Os 

dividendos serão divididos equitativamente pelos três sócios titulares. 

4- Será necessário uma Licença de Ocupação do Espaço por parte da câmara municipal de Lisboa; 

5- Serão também criados o Pacto de Sociedade, o Registo de Restauração e Declaração de Início de 

Atividade assinada por um Técnico Oficial de Contas; 

6- Haverá um Certificado Anual da Atividade do Serviço de Segurança, Higiene e Saúde no 

Trabalho, apresentado pelo Ministério da Saúde; 

Para descrever o modelo de negócios num só quadro, foi desenvolvido por Osterwalder e Pigneur (2010) 

o Mapa do Modelo de Negócio (Business Model Canvas), que permite fazer um esquema simplificado 

da estratégia e lógica do negócio (Figura 3). 
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FIGURA 3 - BUSINESS MODEL CANVAS 

4.8.2 Localização, Layout e Equipamento 

O novo restaurante estará localizado no centro de Lisboa, mais concretamente na zona do Príncipe Real.  

O espaço físico do restaurante é apresentado em layout no ANEXO VIII, tendo aproximadamente 

140m
2
 com capacidade para 24 pessoas sentadas à mesa e 6 ao balcão. O espaço engloba a área da 

cozinha e do escritório, da sala de refeições em open-space, onde se distinguem relativamente duas 

zonas, o bar e o restaurante, e ainda a área das casas de banho masculina e feminina. O logótipo estará 

colocado à porta do restaurante para que as pessoas possam ter um contato visual com a marca. 

Para equipar o restaurante serão estritamente necessários equipamentos de cozinha, talheres, pratos e 

copos, mesas e cadeiras, acessórios, materiais de decoração, entre outros. O total do investimento em 

aquisições será de 54.541€ (ANEXO IX – Tabela I). A renda pelo espaço, por cada mês terá um custo 

de 3500€ e será ainda necessário pagar seguro contra incêndio e roubo. 

4.8.3 Gestão de Inventários 

Os produtos confecionados e servidos no restaurante, depois de adquiridos devem ser cuidadosamente 

armazenados, se assim for necessário em arcas frigoríficas para os manter conservados. Existem 

produtos que não chegam a ser armazenados de um dia para o outro, pois são adquiridos ao fornecedor 

diariamente, como é o caso do pão e alguns queijos. 

 Será necessário ter uma estimativa aproximada do valor de venda de cada produto, num determinado 

período de tempo (um mês). Assim, consegue-se fazer uma encomenda média ou regular dos produtos a 

serem confecionados. É preciso também ter em conta que não podem existir nunca ruturas de stock. Por 
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isso a estratégia da Charcutaria Lisboa – Tapas & Restaurant, será repor o stock no final de cada mês 

para ser servido no mês a seguir. Deste modo o stock terá duração de 30 dias, contudo se este for 20% 

inferior ao que é necessário para o final do mês repõe-se o stock antecipadamente. 

Numa perspetiva de gestão, para que seja possível gerir eficazmente o stock é fundamental fazer 

diariamente a contagem do mesmo, de forma a controlar-se a quantidade de stock no restaurante e 

a quantidade de stock vendido ou faturado. 

4.9 Plano Pessoal 

4.9.1 Equipa de Gestão 

A expansão do grupo Charcutaria Lisboa está a cargo da atual equipa de gestão composta pelos três 

sócios gerentes da empresa. Será necessário nomear um dos sócios para efetuar um acompanhamento 

presencial à gestão operacional do novo negócio, certificando-se que valores e informações importantes 

sobre o restaurante são corretamente transmitidos aos funcionários. Será também o papel deste sócio 

gerir e garantir a execução de tarefas, entradas e saídas dos colaboradores e gerir o inventário e balanço 

do restaurante. 

Juridicamente, a Charcutaria Lisboa – Tapas & Restaurant, será uma “Sociedade por quotas” com 

um capital social de 80.000€ (sendo que o investimento total no primeiro ano é de 77.262€, os 2738€ 

são um extra não necessário para investimento mas que servirá de reforço para o fundo de maneio). Os 

3 sócios entram com capital para financiamento do restaurante, não sendo de igual valor, pois o sócio 

que ficará responsável pela gestão do restaurante entrará também com indústria (trabalho). 

4.9.2 Recrutamento, Seleção, Formação, Contrato e Desempenho 

Com a abertura do novo restaurante será necessária a contratação de pessoal (7 funcionários). 

A eficiência do recrutamento e seleção dos colaboradores é fundamental para o sucesso do negócio, 

pois estes irão interagir diretamente com o cliente. Deste modo, a seleção deve ser bastante cuidadosa.  

O Recrutamento será feito através de anúncios na internet (via Linkedin e Facebok), ao qual as pessoas 

interessadas devem enviar o seu CV para o email geral da Charcutaria Lisboa. Como requisitos serão 

exigidos os seguintes: colaboradores jovens (entre os 18 e o 35 anos), com experiência prévia em 

restauração e nível mínimo de escolaridade (9ºano). Será também exigido, boa apresentação, boas 

competências de comunicação e conhecimento de inglês. O processo de seleção terá duas fases, numa 

primeira fase, os responsáveis irão analisar os CVs dos candidatos e na segunda fase serão feitas 

entrevistas onde se terá um contato pessoal com os candidatos com maior potencial. Os contratos de 

trabalho serão elaborados com uma duração de 6 meses, que podem ser prolongáveis. É também 

importante, depois da seleção e contratação, investir nos colaboradores e fazer com alguma regularidade 

atividades de formação, orientadas pelos sócios-gerentes (deste modo, sem custos adicionais), que 

podem ser individuais ou em grupo, como forma de motivação, procurando melhorar o desempenho de 

cada um. As formações podem ser sobre saúde, higiene e segurança no trabalho, regras próprias do 
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setor da restauração, entre outras. Todos os funcionários serão regularmente avaliados, consoante 

objetivos, tendo em conta as diferentes funções e competências e terão remunerações justas e adequadas 

a cada cargo, pagas ao fim do mês. Todos os colaboradores terão seguro de acidentes de trabalho. 

4.9.3 Funções e Competências 

Para o funcionamento do restaurante Charcutaria Lisboa – Tapas & Restaurant são necessários três 

empregados de mesa (e bar), que devem servir os clientes e satisfazer as suas necessidades. Um chefe 

de sala, que também deve servir e acompanhar os clientes durante a sua estadia no restaurante, este deve 

ter personalidade de líder para coordenar as tarefas dos restantes colaboradores. Um Chefe de cozinha, 

que confeciona os alimentos, e um empregado auxiliar de cozinha, que apoia o chefe na preparação e 

confeção, ambos com know how em produtos de charcutaria. Por fim um Barman auxiliar. 

4.9.4 Custos/Remuneração 

A renumeração será efetuada de acordo com o grau de exigência e especialização de cada função a 

desempenhar. O salário médio mensal (valor bruto) de cada funcionário é igual a:  

 Chefe de sala: 900€; 

 Chefe de cozinha: 1.200€; 

 Empregados auxiliares de cozinha: 750€; 

 Empregados de mesa: 600€; 

 Barman (auxiliar – trabalha apenas quinta-feira, sexta e sábado a partir das 19h): 300€. 

4.9.5 Estrutura da Organização/Organograma 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4 - ORGANOGRAMA DA CHARCUTARIA LISBOA - TAPAS & RESTAURANT 

4.10 Plano Financeiro 

No desenvolver de um plano de negócios é fundamental fazer-se a análise financeira do projeto. Esta 

consiste em estimar os Free Cash Flows, (dinheiro gerado pelo projeto e disponível para todas as fontes 

de financiamento). Para isso, é necessário primeiro estimar a Demonstração de Resultados, seguida do 

Mapa de Fundo de Maneio e por fim o Mapa de Cash Flows. 

O projeto será iniciado no final de 2015. Serão feitas estimativas para os cash flows dos próximos 5 

anos, sendo que depois se assume que o projeto continuará a operar perpetuamente. 
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4.10.1 Estimação da procura 

Segmentos, Clientes Potenciais e Taxa de Penetração 

Apesar da segmentação e público-alvo (trabalhadores, turistas, residentes e outros), anteriormente 

definido no plano de Marketing, para a realização da análise financeira apenas se tiveram em conta os 

trabalhadores, pois na verdade é difícil estimar a procura dos turistas e “outros”. Foi então com base no 

número total da população empregada no Concelho de Lisboa (PORDATA, 2014), mais a percentagem 

do número de pessoas que almoça e janta fora, proveniente dos inquéritos realizados, que se estimou 

11.432 mil potenciais clientes para restauração. 

Segundo os inquéritos, tendo em conta os 20,01% de pessoas que quer experimentar o conceito novo do 

restaurante e que admite frequentar restaurantes com o mesmo intervalo de preço do novo restaurante 

(13,85% de pessoas), estimou-se um total potencial de 16.400 clientes mensais. Por fim, considerando a 

população residente na zona do restaurante que abrange 5% do total da população de Lisboa, 

multiplicou-se pelo potencial (16.400) e obteve-se uma procura no primeiro ano de 751 clientes por mês 

(o número estimado de clientes mensal só é relevante se for inferior a 4680 (possibilidade máxima), que 

são os 30 lugares do total do restaurante com uma rotação de 3 mesas por refeição, no total de 2 

refeições por dia ao longo de 26 dias por mês). Ao fim do primeiro ano completo dará um total de 9020 

clientes. Para o segundo ano assume-se que se consegue atingir (taxa de penetração), 2% acima dos 5% 

previamente mencionados. Assim, a procura irá evoluir de acordo com a tabela VI e Tabela VII. Se 

fossem consideradas outras categorias de consumidores como turistas e “outros”, haveria um aumento 

positivo na procura e a adição desta teria sempre um efeito positivo no VAL do projeto. 

TABELA VI 

TAXA DE PENETRAÇÃO 

2016 2017 2018 2019 2020 

5% 7% 7% 8% 10% 

TABELA VII 

EVOLUÇÃO DA PROCURA 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Número de Clientes 9.020 12.628 12.628 14.432 18.039 

4.10.2 FSE 

Os gastos com os fornecimentos e serviços externos incorporam o valor das rubricas apresentadas na 

Tabela VIII. Mais uma vez, para que o valor fosse real, pesquisaram-se os custos unitários para daí se 

preverem os gastos mensais de 5.387€.  
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TABELA VIII 

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS MENSAIS 

 2016 a 2020 

Electricidade 210,00  € 

Água 140,00 € 

Gás 350,00 € 

Empregada de Limpeza 546,00 € 

Seguro contra incêndio/roubo 400,00 € 

Seguro de acidentes pessoais 210,00 € 

Renda 3.500,00 € 

Materiais de escritório 600,00 € 

Contabilidade 200,00 € 

Consumíveis 100,00 € 

Wifi 50,00 € 

Materiais de limpeza/casa de banho 19,95 € 

Publicidade 300,00 € 

4.10.3 Gastos com Pessoal 

A discriminação dos salários é apresentada no ANEXO IX - Tabela II. 

Os sócios gerentes não estarão incluídos no quadro de gastos com pessoal, sendo que estes serão 

remunerados posteriormente através da distribuição de dividendos. 

4.10.4 Investimento inicial 

O investimento inicial irá incorporar investimentos feitos em ativos fixos, obras, entre outros. O 

montante necessário será de 80.000€ como forma de segurança, sendo que o investimento total é de 

77.262€ e será financiado na sua totalidade por capital próprio dos sócios gerentes. Assim, não serão 

consideradas variações na dívida da empresa. 

4.10.5 Demonstração de Resultados 

Pelas estimativas realizadas será estimado um EBITDA positivo a começar no primeiro ano de 

atividade. A sua evolução pode ser observada através do ANEXO IX - Tabela III. As amortizações dos 

ativos fixos, também apresentadas na tabela, foram feitas com base no cálculo de straight line 

depreciation.  

4.10.6 Fundo de Maneio 

O fundo de maneiro é a compensação de desfasamentos temporais entre pagamentos e receitas. Sendo a 

Charcutaria Lisboa - Tapas & Restaurant uma empresa de prestação de serviços que oferece produtos 

alimentares, as necessidades de fundo de maneio baseiam-se em clientes, fornecedores e inventário, 

para que seja possível a gestão eficaz do restaurante, evitando cortes no capital da empresa.  

O prazo médio de pagamento aos fornecedores é de 15 dias, (compram-se produtos para utilizar e para 

ter stock). O prazo médio de duração do inventário, em função das vendas é de aproximadamente 1 mês 

(devido à deterioração dos produtos alimentares). 

Consoante o crescimento do negócio, perspetiva-se um aumento das vendas, o que irá aumentar a 

necessidade de stock e consumos diários de matérias-primas. 
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Os impostos retidos pelo restaurante do rendimento dos trabalhadores origina financiamento a custo 

zero pois este só o têm de entregar ao estado um mês depois da retenção. (ANEXO IX, Tabela IV). 

4.10.7 Mapa de Cash Flows 

No mapa de Cash Flows serão considerados Cash flows de investimento e de operações. Os de 

investimento têm origem no dinheiro gasto/recebido em aquisições/vendas de ativos fixos. Os de 

operações são iguais ao EBITDA menos os impostos (IRC de 21%), mais a variação do fundo de 

maneio. Assim a soma dos Cash de investimento e dos Cash de operações resultam no Free Cash Flow, 

os valores base para se analisar a rentabilidade do projeto (Tabela IX). 

TABELA IX 

MAPA DE CASH FLOWS (EUROS) 

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Aquisições - 54.541 - - - - - 

Vendas de activos fixos - - - - - - 

Cash Flow de Investimentos - 54.541 - - - - - 

EBITDA - - 3.797 54.849 54.849 84.175 142.823 

Impostos - 1.775 14.091 14.091 20.250 32.566 

Variação de Fundo de Maneio - 22.721 19.288 1.781 - 1.397 - 1.903 43.524 

Cash Flow de Operações - 22.721 13.716 42.539 39.361 62.023 153.782 

FCF - 77.262 13.716 42.539 39.361 62.023 153.782 

FCF atualizado - 77.262 12.851 37.343 32.375 47.798 111.038 

4.10.8 Avaliação 

Para se poder calcular o VAL, considerou-se a taxa de desconto média de restauração na Europa, 6,73%, 

obtida diretamente do Damodaran (2015). Deste modo chegou-se a um VAL acumulado de 5 anos de 

164.142€ e a uma TIR de 38%. O projeto atinge tanto o Payback Period como o Discount Payback 

entre o 2º e o 3ºano. 

4.10.9 Análise de Risco/ Sensibilidade 

Na análise de risco calcularam-se os diferentes VAL possíveis para o final dos cinco anos com uma 

variação da procura e preço em simultâneo, oscilando entre 10%, 5%, 1%, 0% -1%, -5%, -10%. Na 

situação de sensibilidade ao preço ou à procura, colocou-se uma cor, sendo que todas as outras 

hipóteses apresentadas são possíveis cenários. Se por exemplo, o preço subir 5% e a procura diminuir 

1% (procura inelástica) o VAL base de 164.142€ aumenta em 51.293€ (31%) (ANEXO IX – tabela V). 

Verifica-se que mesmo que a procura e os preços diminuam, o VAL continua positivo, exceto numa 

situação (Tabela X). Aqui conclui-se que o VAL é muito mais sensível a variações nos preços do que a 

variações na procura. 
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TABELA X 

SENSIBILIDADE AO PREÇO E À PROCURA (EUROS) 
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-10% -29.238 22.638 65.125 75.887 86.719 130.530 186.581 

-5% 9.065 63.801 108.657 120.013 131.432 177.701 236.856 

-1% 39.681 96.723 143.474 155.314 167.228 215.436 277.107 

0% 47.353 104.961 152.188 164.142 176.159 224.874 287.152 

1% 55.014 113.209 160.895 172.980 185.103 234.294 297.206 

5% 85.639 146.137 195.730 208.261 220.903 272.037 337.428 

10% 123.922 187.302 239.247 252.407 265.610 319.195 387.713 

 Também se realizou a análise de sensibilidade tendo em conta a taxa de atualização. Mais uma vez, 

mesmo que esta varie, o VAL dos cinco anos mantêm-se sempre positivo (Tabela XI). 

TABELA XI 

SENSIBILIDADE À TAXA DE ATUALIZAÇÃO 

Variação da taxa de atualização Taxa de Atualização VAL (5 anos) 
Variação 

VAL 

-20% 5,38% 176.287€ 7,4% 

-10% 6,06% 170.112€ 3,6% 

-5% 6,39% 167.102€ 1,8% 

5% 7,07% 161.231€ -1,8% 

10% 7,40% 158.368€ -3,5% 

20% 8,08% 152.782€ -6,9% 

4.10.10 Análise de Break – Even 

Verificando o gráfico, comprova-se que é necessário servir 28500 refeições por ano, para ter lucro igual 

a zero. Estes valores são calculados com base nos dados do primeiro ano de atividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5 – BREAK-EVEN POINT 
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4.11 Calendarização 

Outubro e 

Novembro 

de 2015 

 

 

 

- Revisão do Plano de Negócios; 

- Ajuste de últimos detalhes; 

- Contrato de aluguer do espaço físico no Príncipe Real; - Montagem do restaurante 

(equipamento). 

- Tratar de todas as legislações exigidas; 

- Processo de recrutamento de pessoal; 

- Contato e alargamento do contrato com os fornecedores; 

Dezembro 

de 2015 

- Recebimento do primeiro stock; 

- Formação do pessoal; 

-Lançamento da campanha de publicidade da Charcutaria Lisboa –Tapas & Restaurant; 

- Últimos detalhes pré-inauguração. 

2016 

 

 

- Inauguração do restaurante Charcutaria Lisboa – Tapas & Restaurant; 

- Fidelização dos clientes através da excelência do atendimento e da qualidade dos 

produtos; 

… - Balanço dos primeiros meses/ano de funcionamento do restaurante. 

5 CONCLUSÕES FINAIS 

Com a realização deste plano de negócios foi possível identificar as condições e oportunidades de 

expansão do negócio da Charcutaria Lisboa – Mercado de Campo de Ourique, para o conceito de um 

restaurante (Charcutaria Lisboa - Tapas & Restaurant) independente de uma “praça de alimentação” 

como é o MCO. Identificou-se através de uma pesquisa duradoura e contínua, o contexto e ambiente 

envolvente em que ocorrerá a possível expansão do negócio. Adicionalmente, através do estudo de 

mercado realizado com o lançamento de dois inquéritos foi possível estudar a viabilidade do novo 

negócio junto dos inquiridos, identificar o público-alvo e conhecer os seus hábitos. Foi identificada a 

estratégia e modelo de negócio a serem desenvolvidos, a equipa de gestão do projeto e todos os 

intervenientes necessários para a implementação do mesmo, todos os pressupostos e riscos financeiros e 

consequentemente os seus resultados e viabilidade financeira estimada. 

Consoante as regras de dimensão para o trabalho final de mestrado definidas pelo ISEG, foi necessário 

condensar a informação para a realização do documento. Como tal, as informações apresentadas, 

relativas à análise do meio envolvente são as mais relevantes, também a nível do plano de marketing, 

operacional e pessoal, apenas foi escrito o fundamental e essencial. Ainda assim, muita informação foi 

repetida diversas vezes por ser considerada essencial para a transmissão concreta do conceito do 

negócio. Relativamente ao plano financeiro este foi realizado com alguma complexidade e 

pormenorização, sendo que apesar de tudo não se calcularam os ganhos de serviço de bar independente 

do restaurante, nem o número de turistas (e “outros”) na análise da procura (apesar de serem 

considerados como público-alvo). No entanto, se assim o tivesse sido feito, estes valores só viriam 

aumentar o VAL. Na análise de sensibilidade, considerando vários cenários, o VAL mantém-se sempre 

positivo, sendo este um sinal de possível sucesso na implementação do projeto. 

Uma vez que a autora deste trabalho não faz parte da equipa de sócios da Charcutaria Lisboa, o 

desenvolvimento deste plano surge apenas como uma sugestão a ser implementada, caso os sócios 
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assim o entendam. Mas o fato de a equipa já ter experiência e know how no setor da restauração torna 

este plano de negócios fiel à realidade, aumentando a probabilidade da expansão do negócio se 

concretizar. Também o fato do documento ter sido realizado com informações dos próprios sócios, o 

torna mais realista. 

Com a execução deste trabalho final de mestrado, foi possível confirmar que este novo projeto de 

expansão sugere um conceito inovador no setor da restauração. Também de acordo com alguns indícios 

e melhoria da economia, melhoria no consumo dos portugueses, aumento do consumo de produtos de 

charcutaria, crescimento do número de turistas a visitarem anualmente Portugal (particularmente Lisboa) 

e o VAL do projeto (a cinco anos) ser positivo, é possível constatar que são indícios favoráveis à 

expansão do negócio.  

Pretende-se assim, que o grupo Charcutaria Lisboa venha a ser uma possível cadeia de restaurantes de 

serviço exclusivo de produtos de charcutaria. 
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ANEXOS 

ANEXO I - METODOLOGIA  

METODOLOGIAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE UM PLANO DE NEGÓCIOS 

Deloitte&Touche IAPMEI Ernest &Young Kuratko Harvard 

Sumário Executivo 
Sumário 

Executivo 
Sumário Executivo Sumário Executivo Sumário Executivo 

Empresa, Estratégia, 

Equipa de Gestão 

Histórico da 

Empresa e 

Colaboradores 

Conceito 

Historial da 

Empresa e 

Apresentação dos 

Promotores 

Descrição do 

Negócio 

Gestão e Organização 
Mercado 

Subjacente 

Mercado e 

Concorrência 

Descrição do 

Negócio 
Análise Ambiental 

Mercado e 

Concorrência 

A ideia e 

Posicionamento no 

Mercado 

Estratégia de 

Negócio 

Caraterização do 

Mercado 
Análise Setorial 

Produto e Serviço 
Negócio/Produto/I

deia 

Estratégia 

Operacional 
Marketing Análise Competitiva 

Marketing e Vendas 
Estratégia 

Comercial 

Gestão e 

Organização 
Operações Análise de Mercado 

Informação 

Financeira 

Projeções 

Financeiras 

Informação 

Financeira 
Projeções Plano de Marketing 

 
Gestão e Controlo 

de Negócio 

Perspetivas de 

Futuro 
Análise de Risco Plano Operacional 

 
Investimento 

necessário 
Fundos Necessários 

Modelo de gestão e 

Controlo do negócio 
Equipa de Gestão 

  Análise de Risco Calendarização Plano Financeiro 

   Anexos 
Calendarização e 

Anexos 

Fonte: Deloitte & Touch (2003), IAPMEI (2013), Ernest & Young (2009),Kuratko (2009), Harvard (2007). 

ANEXO II – ANÁLISE SETORIAL 

Setor da Charcutaria  
IMPORTÂNCIA NO ORÇAMENTO FAMILIAR – EM % DO VALOR GASTO 

 

Fonte: Nielsen (2013). 
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ANEXO III – ANÁLISE COMPETITIVA 

PRINCIPAIS CONCORRENTES POR CONCEITO 

A. ArtisWine 

Bar 

 Rua Diário de Notícias nº95, Bairro Alto 

 Tapas/petiscos 

 Horário: Segunda-Quinta e Domingo16:30h-02h; Sexta e Sabado 16:30-03h 

 Preço: Entre 10€ - 15€ 

 Especialidades: Moelas, Ovos rotos com molho de batatas bravas, Pica Pau 

B. El Tomate 

 Ruas Escola Politécnica nº21, Príncipe Real 

 Tapas/petiscos 

 Horário: Segunda-Domingo 12:30h-24h 

 Preço: 17,5€ por pessoa (aprox.) 

 Especialidades: Alheira, Tábua de presunto, Batatas com presunto e ovo escalfado, Picapau, 

Croquetes de alheira, Choquinhos, Camarão, tortilha, Francesinha 

C. Tasca Urso 

 Rua Monte Olivete nº32 A, Príncipe Real 

 Petiscos/tapas 

 Horário: Segunda-Sexta: 12h-15:30h; Segunda-Sábado: 19h-02h 

 Preço: Entre 12€ a 20€ 

 Especialidades: Carapaus em escabeche, Lulinhas ao alhinho, Milfolhas de bacalhau, 

Pataniscas de bacalhau, Alheira com Chèvre e geleia de tomate, Chouriço com broa 

D. Tapas Bar 

52 – El 

Gordo 

 Rua Dom Pedro V nº52, Príncipe Real 

 Tapas/petiscos 

 Horário: Segunda-Domingo 17h-02h (Fecha à Terça) 

 Preço: 17,5€ por pessoa(Aprox.) 

 Especialidades: Açorda de bacalhau, ovos mexidos com farinheira, batata frita com ovo e 

farinheira, tortilha de chouriço, choquinhos, mexilhão, cogumelos 

E. Arcaz 

Velho – 

Alfama Tapas 

&Wine Bar 

 Calçada do Forte nº56, Alfama 

 Petiscos/tapas 

 Horário: Terça-Domingo: 11h-23h 

 Preço: Entre 15€ e 25€ 

 Especialidades: Queijo de cabra panado, Misto de enchidos quentes, Bacalhau com grão, 

Pataniscas de farinheira, Peixinhos da horta, Salada de Polvo, Hamburguer de Alheira 

F. Taberna 

Ibérica 

 Praça da Alegria nº66, Av. Da Liberdade 

 Petiscos/tapas 

 Horário: Segunda-Quarta 10h-01h; Quinta-Sábado: 10h-02h 

 Preço: Entre 15€ a 25€ 

 Especialidades: Tortilha de Batatas, Gambas à Guilho, Chouriço Assado, Salada de Gambas, 

Polvo e Atum, Lombinhos de Porco Ibérico com Tâmaras, Paella à Valenciana 

G. Rubro 

 Rodrigues Sampaio nº35, Av. Liberdade; Praça de Touros do Campo Pequeno, Loja 607 

 Petiscos/tapas 

 Horário: Segunda-Quinta 12:30h-23h; Sexta-Domingo 12:30h-23:30h 

 Preço: 25€ para duas pessoas (Aprox.) 

 Especialidades: Queijos, Presuntos, ovos revueltos, ovos rotos, chuletón de buey, Pimentos 

de Padrón, Croquetes ibericos, Batatas bravas, Pica-pau, Polvo, Gambas 

H. Txiriboga 

Taberna 

Basca 

 Rua Latino Coelho nº50, Praça de Espanha 

 Tapas/petiscos/Marisqueira 

 Horário: Segunda-Domingo 19h-01h; Sexta e Sábado 19h-02h 

 Preço: 30€ para duas pessoas (Aprox.) 

 Especialidades: Ovos rotos com farinheira, Calamares, Batatas bravas 

I. Lizarran 

 Rua Poeta Bocage nº15 B,Telheiras 

 Tapas/petiscos 

 Horário: Segunda-Domingo 12h-01h; Sexta e Sábado 12h-02h 

 Preço: 40€ para duas pessoas (Aprox.) 

 Especialidades: Batatas bravas, Ovos revueltos, Tábuas queijos e enchidos, Tortilha 



PLANO DE NEGÓCIOS PARA A EXPANÇÃO DO RESTAURANTE “CHARCUTARIA LISBOA” 

Mª Leonor Ferreira de Lima Oliveira da Silva  43 

 

J. Sr. Guillo – 

Bar e Casa de 

Petiscos 

 Rua Coelho da Rocha nº21, Campo de Ourique 

 Tapas/petiscos 

 Horário: Segunda-Sábado 15h-02h (Domingo fechado) 

 Preço: 25€ para duas pessoas (Aprox.) 

 Especialidades: Gambas à Sr. Guilho, Tábuas de chouriços, presuntos e queijos, Pica-pau 

Fonte: Zomato. 

ANEXO IV – ESTUDO DE MERCADO 

INQUÉRITO I – PUBLICO GERAL (POTENCIAIS CONSUMIDORES) 

Este inquérito insere-se num Trabalho Final de Mestrado (TFM), do Mestrado de Ciências Empresariais 

do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG). O questionário pretende estudar os diferentes 

comportamentos dos consumidores face ao setor da restauração. Os dados recolhidos são confidenciais.  
Hábitos de consumo fora de Casa: 

o Por norma, com que frequência consome refeições fora de casa? 

o Todos os dias da semana  

o Apenas dias úteis  

o Duas a quatro vezes por semana  

o Uma vez por semana  

o Duas a três vezes por mês  

o Uma vez por mês  

o Nunca 

2. Em que ocasiões e com que frequência consome refeições fora de casa, por semana? 

3.  Que tipo de restaurante costuma frequentar e com que frequência? 

4. Qual o valor, que gasta normalmente, por refeição?  

o 5 € ou menos  

o Entre 6€ e 10€ 

o Entre 11€ e 15€ 

o Entre 16€ e 20€ 

o Mais de 20€ 

5.  Com que frequência consome (por refeição): 

6. Tem preferência por menus? 

o Sim  

o Não  

 Nunca Poucas vezes Algumas vezes Muitas vezes Sempre 

Pequeno-Almoço  o  o  o  o  o  

Meio da manhã  o  o  o  o  o  

Almoço  o  o  o  o  o  

Meio da tarde  o  o  o  o  o  

Jantar  o  o  o  o  o  

Ceia  o  o  o  o  o  

 Nunca Poucas vezes Algumas vezes Muitas vezes Sempre 

Restaurante tradicional o  o  o  o  o  

Restaurante serviço rápido o  o  o  o  o  

Restaurantes sem serviço de 

mesa - Self-Service 
o  o  o  o  o  

Cantinas o  o  o  o  o  

Take-Away o  o  o  o  o  

Bares e Cafés o  o  o  o  o  

Pastelarias e Casas de Chá o  o  o  o  o  

Cervejarias o  o  o  o  o  

 Nunca Poucas vezes Algumas vezes Muitas vezes Sempre 

Entrada  o  o  o  o  o  

Sopa  o  o  o  o  o  

Sobremesa  o  o  o  o  o  

Fruta o  o  o  o  o  

Café o  o  o  o  o  
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7. Em média por semana, durante 2015 tem ido a restaurantes: 

o Em maior número de vezes, face a 2014  

o Em número semelhante de vezes, face a 2014  

o Em menor número de vezes, face a 2014  

8. Quando vai consumir refeições fora de casa, com que frequência vai a restaurante de tapas/petiscos?  

o Nunca  

o Poucas vezes  

o Algumas vezes  

o Muitas vezes  

o Sempre  

9. Com que frequência mensal, consome produtos de charcutaria? (Queijos, chouriços, linguiças, presunto, salsichão, 

farinheira, entre outros). 

o Nunca  

o Poucas vezes  

o Algumas vezes  

o Muitas vezes  

o Sempre  

10. Quais as caraterísticas que considera mais relevantes, quando está a escolher um restaurante? 

o Simplicidade  

o Sabor  

o Qualidade dos produtos  

o Produtos Portugueses  

o O cheiro/aroma  

o Apresentação do prato  

o Experiência de consumo  

o Relação qualidade/preço  

o Localização  

o Ter menus  

o Variedade de escolha  

o Campanhas  

o Decoração do espaço  

o Higiene  

o Acesso de transportes/parque automóvel  

o Notoriedade do restaurante  

Conceito de Negócio 

 Considere um novo conceito de negócio de restauração, que passa pela criação de um restaurante onde se 

possa petiscar, mas também consumir pratos mais elaborados, todos à base de produtos nacionais de 

charcutaria, nomeadamente, queijos, presuntos, chouriços, farinheira, linguiças, entre outros, e onde é 

também possível, consumir um dos melhores presuntos do mundo, o famoso presunto espanhol Pata 

Negra, com a melhor qualidade e aos melhores preços. (Este novo conceito de negócio, já 

tem experiência no setor, através de um pequeno estabelecimento dentro de um espaço comum). Pedimos 

então, que responda às seguintes questões:  

11. Qual a probabilidade de ir a um restaurante deste tipo?  

o Nada provável  

o Pouco provável  

o Provável  

o Muito Provável  

o Certo  

12. Havendo a hipótese de escolha, optaria por refeições mais completas (não sendo apenas petiscos), à base de 

produtos de charcutaria?  

o Nada provável  

o Pouco provável  

o Provável  

o Muito provável  

o Certo 

13. Qual o seu grau de preferência pelos seguintes pratos? (todos eles incluem produtos de charcutaria). 

 

 

 

 

 Não gosto nada Gosto pouco Indiferente Gosto Gosto muito 

Feijoada o  o  o  o  o  

Cozido à Portuguesa o  o  o  o  o  

Alheira o  o  o  o  o  

Sopa da pedra o  o  o  o  o  

Caldo verde o  o  o  o  o  
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14. Que tipo de bebida, num estabelecimento como este, escolheria para aperitivo? / 15. Que tipo de bebida, num 

estabelecimento como este, escolheria para beber durante a refeição? 

o Gin  

o Vodka  

o Whisky  

o Vinho  

o Cerveja  

o Água  

o Água com gás  

o Refrigerantes sem gás  

o Refrigerantes com gás  

o Sumos  

16. O que valorizaria num restaurante deste género?  

17. Para a localização de um restaurante deste género, como avalia as seguintes zonas de Lisboa?  

 Perfil do Inquirido: 

18. Sexo: 

o Feminino  

o Maculino  

19. Idade: 

o Menor de 18  

o Entre 18 e 24  

o Entre 25 e 39  

o Entre 40 e 55  

o Mais de 55  

20. Habilitações Literárias: 

o Ensino primário (4ºano)  

o 2º Ciclo (6ºano)  

o Ensino básico (9ºano)  

o Ensino secundário (12ºano)  

o Ensino superior  

21. Qual o rendimento anual do agregado familiar?  

o Sem rendimento  

o Até 7.000€  

o Até 20.000€  

 Nada 

importante 

Pouco 

importante 

Indiferente Importante Muito 

importante 

Já ter experiência no setor  o  o  o  o  o  

Especialização unicamente 

em produtos de charcutaria  

o  o  o  o  o  

Oferta dos melhores produtos 

de charcutaria  

o  o  o  o  o  

Qualidade das confeções  o  o  o  o  o  

Serviço rápido  o  o  o  o  o  

Possibilidade de degustar 

vários petiscos numa só 

refeição  

o  o  o  o  o  

Ambiente/decoração do 

restaurante  

o  o  o  o  o  

Relação qualidade/preço  o  o  o  o  o  

Simplicidade  o  o  o  o  o  

 Muito má Má Indiferente Boa Muito boa 

Campo Pequeno  o  o  o  o  o  

Saldanha  o  o  o  o  o  

Avenidas Novas  o  o  o  o  o  

Príncipe Real  o  o  o  o  o  

Chiado  o  o  o  o  o  

Cais do Sodré  o  o  o  o  o  

Campo de Ourique  o  o  o  o  o  
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o Até 40.000€  

o Até 80.000€  

o Mais de 80.000€  

Obrigado pela sua participação. Por favor submeta o questionário. 

INQUÉRITO II – CONSUMIDORES CHARCUTARIA LISBOA DO MCO 

Este inquérito insere-se num Trabalho Final de Mestrado (TFM), do Mestrado de Ciências Empresariais 

do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG). O questionário pretende estudar os diferentes 

comportamentos dos consumidores face ao setor da restauração, e pretende também conhecer os 

utilizadores do novo Mercado de Campo de Ourique e o nível de satisfação dos consumidores da 

Charcutaria Lisboa. Os dados recolhidos são confidenciais. 
Hábitos de consumo fora de Casa: 

1.Por norma, com que frequência consome refeições fora de casa?  

o Todos os dias da semana  

o Apenas dias úteis  

o Duas a quatro vezes por semana  

o Uma vez por semana  

o Duas a três vezes por mês  

o Uma vez por mês  

o Nunca  

2.Em que ocasiões e com que frequência consome refeições fora de casa, por semana?  

3.Que tipo de restaurante costuma frequentar e com que frequência?  

4.Qual o valor, que gasta normalmente, por refeição 

o 5€ ou menos  

o Entre 6€ e 10€ 

o Entre 11€ e 15€  

o Entre 16€ e 20€ 

o Mais de 20€  

5.Com que frequência consome (por refeição): 

6.Tem preferência por menus? 

o Sim  

o Não  

 Nunca Poucas vezes Algumas vezes Muitas vezes Sempre 

Pequeno-Almoço  o  o  o  o  o  

Meio da manhã o  o  o  o  o  

Almoço  o  o  o  o  o  

Meio da tarde  o  o  o  o  o  

Jantar  o  o  o  o  o  

Ceia  o  o  o  o  o  

 Nunca Poucas vezes Algumas vezes Muitas vezes Sempre 

Restaurante tradicional  o  o  o  o  o  

Restaurante serviço 

rápido  
o  o  o  o  o  

Restaurantes sem 

serviço de mesa - Self-

Service  

o  o  o  o  o  

Cantinas  o  o  o  o  o  

Take-Away  o  o  o  o  o  

Bares e Cafés  o  o  o  o  o  

Pastelarias e Casas de 

Chá  
o  o  o  o  o  

Cervejarias  o  o  o  o  o  

 Nunca Poucas vezes Algumas vezes Muitas vezes Sempre 

Entrada  o  o  o  o  o  

Sopa  o  o  o  o  o  

Sobremesa  o  o  o  o  o  

Fruta  o  o  o  o  o  

Café  o  o  o  o  o  
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7. Em média por semana, durante 2015 tem ido a restaurantes: 

o Em maior número de vezes, face a 2014  

o Em número semelhante de vezes, face a 2014  

o Em menor número de vezes, face a 2014  

8. Quando vai consumir refeições fora de casa, com que frequência vai a restaurante de tapas/petiscos?  

o Nunca  

o Poucas vezes  

o Algumas vezes  

o Muitas vezes  

o Sempre  

9. Com que frequência costuma ir ao Mercado de Campo de Ourique? 

o Nunca  

o Poucas vezes  

o Algumas vezes  

o Muitas vezes  

o Sempre  

10. Com que frequência mensal, consome produtos de charcutaria? (Queijos, chouriços, linguiças, presunto, salsichão, 

farinheira, entre outros). 

o Nunca  

o Poucas vezes  

o Algumas vezes  

o Muitas vezes  

o Sempre  

11. Quais as caraterísticas que considera mais relevantes, quando está a escolher um restaurante? 

o Simplicidade  

o Sabor  

o Qualidade dos produtos  

o Produtos Portugueses  

o O cheiro/aroma  

o Apresentação do prato  

o Experiência de consumo  

o Relação qualidade/preço  

o Localização  

o Ter menús  

o Variedade de escolha  

o Campanhas  

o Decoração do espaço  

o Higiene  

o Acesso de transportes/parque automóvel  

o Notoriedade do restaurante  

Charcutaria Lisboa - Mercado de Campo de Ourique: 

12. Em que ocasião e com que frequência consome/consumiu na Charcutaria Lisboa - Mercado de Campo de Ourique? 

 Nunca Poucas vezes Algumas vezes Muitas vezes Sempre 

Almoço  o  o  o  o  o  

Meio da tarde  o  o  o  o  o  

Jantar  o  o  o  o  o  

Ceia  o  o  o  o  o  

13. Que motivos o levaram/levam a consumir na Charcutaria Lisboa - Mercado de Campo de Ourique? 

o Estava no Mercado de Campo de Ourique e pareceu-me uma boa opção de escolha  

o Gosto por produtos de charcutaria  

o Sugestão de amigos/familiares  

o Sugestão de guias ou revistas especializadas  

o Já conhecia a Charcutaria Lisboa através de festivais gastronómicos e eventos  

o Tive conhecimento através das redes sociais  

14. Qual a sua experiência na Charcutaria Lisboa? 

o Má  

o Pouco boa  

o Indiferente  

o Boa  

o Muito boa  
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15. O que valorizaria neste tipo de restaurante?  

 Nada importante Pouco importante Indiferente Importante Muito importante 

Experiência no setor  o  o  o  o  o  

Especialização 

unicamente em produtos 

de charcutaria  

o  o  o  o  o  

Oferta dos melhores 

produtos de charcutaria  
o  o  o  o  o  

Qualidade das confeções  o  o  o  o  o  

Serviço rápido o  o  o  o  o  

Possibilidade de degustar 

vários petiscos numa só 

refeição  

o  o  o  o  o  

Ambiente/decoração do 

restaurante  
o  o  o  o  o  

Relação qualidade/preço  o  o  o  o  o  

Simplicidade  o  o  o  o  o  

Localização  o  o  o  o  o  

16. Qual a probabilidade de aconselhar amigos/familiares seus, a irem à Charcutaria Lisboa - Mercado de Campo de 

Ourique? 

o Improvável  

o Pouco provável  

o Provável  

o Muito provável  

o Certo  

17. Se abrisse um restaurante Charcutaria Lisboa, independente do Mercado de Campo de Ourique e noutro bairro, 

qual seria a probabilidade de ir? 

o Improvável  

o Pouco provável  

o Provável  

o Muito provável  

o Certo  

18. Na abertura de um novo restaurante da Charcutaria Lisboa, achava importante para além das tapas, surgirem 

pratos mais completos? (Todos eles elaborados com produtos de charcutaria) 

o Discordo totalemte  

o Discordo  

o Não concordo, nem discordo  

o Concordo  

o Concordo totalmente  

19. Qual o seu grau de preferência pelos seguintes pratos? (todos eles incluem produtos de charcutaria) 

 Não gosto nada Gosto pouco Indiferente Gosto Gosto muito 

Feijoada  o  o  o  o  o  

Cozido à Portuguesa  o  o  o  o  o  

Alheira  o  o  o  o  o  

Sopa da pedra  o  o  o  o  o  

Caldo verde  o  o  o  o  o  

20. Que tipo de bebida, num estabelecimento como este, escolheria para aperitivo? / 21. Que tipo de bebida, num 

estabelecimento como este, escolheria para beber durante a refeição? 

o Gin  

o Vodka  

o Whisky  

o Vinho  

o Cerveja  

o Água  

o Água com gás  

o Refrigerantes sem gás  

o Refrigerante com gás  

o Sumos  

22. Para a localização de um restaurante deste género, como avalia as seguintes zonas de Lisboa? 

 Muito má Má Indiferente Boa Muito boa 

Campo Pequeno  o  o  o  o  o  

Saldanha  o  o  o  o  o  

Avenidas Novas  o  o  o  o  o  
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10%

90%

Residente em Campo de Ourique?

Sim

Não

Príncipe Real  o  o  o  o  o  

Chiado  o  o  o  o  o  

Cais do Sodré  o  o  o  o  o  

Campo de Ourique  o  o  o  o  o  

Perfil do Inquirido: 

23. Sexo: 

o Feminino  

o Maculino  

24. Idade: 

o Menor de 18  

o Entre 18 e 24  

o Entre 25 e 39  

o Entre 40 e 55  

o Mais de 55  

25. Habilitações Literárias: 

o Ensino primário (4ºano)  

o 2º Ciclo (6ºano)  

o Ensino básico (9ºano)  

o Ensino secundário (12ºano)  

o Ensino superior  

26. Residente em Campo de Ourique? 

o Sim  

o Não  

27. Qual o rendimento anual do agregado familiar? 

o Sem rendimento  

o Até 7.000€  

o Até 20.000€  

o Até 40.000€  

o Até 80.000€  

o Mais de 80.000€  

Obrigado pela sua participação. Por favor submeta o questionário. 

ANEXO V – ESTUDO DE MERCADO 

ANÁLISE DOS INQUÉRITOS 

GRÁFICO I 

Fonte: Inquérito potenciais consumidores.                   Fonte: Inquérito Consumidores.   

GRÁFICO II 

 

 

 

 

Fonte: Inquérito Consumidores. 

  

1%

54%32%

7%
5% Idade

Menor de 18
Entre 18 e 24
Entre 25 e 39
Entre 40 e 55

0,0%

46,0%
34,0%

14,0%

6,0% Idade:

Menor de 18
Entre 18 e 24
Entre 25 e 39
Entre 40 e 55
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TABELA I 
Em que ocasiões e com que frequência consome refeições fora de casa? 

Escala: 1 = Nunca; 2= Poucas vezes; 3= Algumas vezes; 4= Muitas vezes; 5= Sempre 

Item 
Média 

Potenciais consumidores Consumidores 

Pequeno-Almoço 2.09 1.80 

Meio da manhã 1.95 1.95 

Almoço 3.36 3.22 

Meio da tarde 2.45 1.98 

Jantar 3.22 3.31 

Ceia 1.52 1.48 

GRÁFICO III 

 

 

 

 

 

Fonte: Inquérito Potenciais consumidores.                 Fonte: Inquérito Consumidores. 

GRÁFICO IV 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO V 

 

 

  

 

 

 

GRÁFICO VI 
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GRÁFICO VII 

 

TABELA II 
Em que ocasião e com que frequência consome/consumiu na Charcutaria Lisboa? 

Escala: 1 = Nunca; 2= Poucas vezes; 3= Algumas vezes; 4= Muitas vezes; 5= Sempre 

Item Média 

Almoço 1.96 

Meio da tarde 1.47 

Jantar 2.51 

Ceia 1.63 

Fonte: Inquérito Consumidores 

GRÁFICO VIII 

 
Fonte: Inquérito Consumidores. 

GRÁFICO IX 

 

GRÁFICO X 
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GRÁFICO XI 

GRÁFICO XII 

TABELA III 
Para a localização de um restaurante deste género, como avalia as seguintes zonas de Lisboa? 

Escala: 1=Muito má; 2=Má; 3=Indiferente; 4=Boa; 5=Muito boa 

Item 
Média 

Potenciais consumidores Consumidores 

Campo Pequeno 3.44 3.80 

Saldanha 3.32 3.29 

Avenidas Novas 2.83 3.04 

Príncipe Real 4.18 4.28 

Chiado 4.03 4.16 

Cais do Sodré 3.88 3.61 

Campo de Ourique 4.08 3.57 
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ANEXO VI – MARCA E IMAGEM 

 

 

 

 

Figura 1: Logótipo 

ANEXO VII – EVIDÊNCIA FISICA 

 

 

 

 

 

Figura 2: Fardas para o restaurante.  

ANEXO VIII – LOCALIZAÇÃO E EQUIPAMENTO 

LAYOUT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Layout do Restaurante. 

ANEXO IX – PLANO FINANCEIRO 

TABELA I 

AQUISIÇÕES 

 Materiais Unidades Preço Total 

Cozinha       23.809,92   

Grelha 1 1650 1650 

Fogão 6 bicos 1 2055 2055 

Forno 1 1698 1698 

Exaustor 1 3460 3460 

Torradeira 1 180 180 

Bancadas de cozinha c/ armários 2 850 1700 

lava loiças 1 208 208 

Frigoríficos 2 1504 3008 

Frigorifico para vinhos 1 1069,09 1069,09 

Arca congeladora 1 1470 1470 

Bancada com frigorifico 1 1150 1150 
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Vitrine frigorifica 1 1500 1500 

Máquina de gelo 1 952 952 

Máquina de expressos 1 800 800 

Máquina de lavar a loiça 1 1764 1764 

Microondas 1 200 200 

Panelas 6 29,99 179,94 

Frigideiras 6 21,99 131,94 

Prateleiras 4 41,99 167,96 

Armário de cozinha 1 300 300 

caixote lixo  1 15,99 15,99 

Balança digital 1 150 150 

Restaurante        1.000,00   

Balcão de atendimento 1 1000 1000 

Talheres        1.151,70   

Colher de sopa 90 1,75 157,5 

Garfo 90 1,79 161,1 

faca 90 2,49 224,1 

colher sobremesa 90 1,6 144 

garfo sobremesa 90 1,6 144 

faca sobremesa 90 2,19 197,1 

colher e garfo de pau 6 0,99 5,94 

Facas de cozinha  4 9,99 39,96 

Facas de cozinha charcutaria 6 13 78 

Pratos         1.068,00   

pratos rasos grande 75 3,68 276 

pratos rasos pequenos 75 2,94 220,5 

tigela de sopa 60 3,27 196,2 

tábuas de xisto 20 7,99 159,8 

tigila mini 60 1,99 119,4 

Travessas 10 6,61 66,1 

Cesto Pao 12 2,5 30 

Copos          643,68   

Água 75 1,1 82,5 

Cerveja 50 0,99 49,5 

Caneca 15 1,99 29,85 

Vinho 75 1,62 121,5 

Gin 60 1,3 78 

Champanhe 30 1,39 41,7 

Copos balão 20 1,5 30 

Café 75 1,99 149,25 

Chá 15 2,5 37,5 

jarros 12 1,99 23,88 

Acessórios        2.701,98   

Toalhas 4 9,99 39,96 

Panos cozinha 10 0,5 5 

galheteiros 5 6,99 34,95 

saleiros 1 1,99 1,99 

Armários 2 115 230 

Estantes 3 300 900 

Computador 1 479,99 479,99 

Impressora 1 59,99 59,99 

Caixa registadora 2 250 500 

fardas 14 32,15 450,1 

Mesas e cadeiras        4.166,14   

Mesas quadras 5 59,9 299,5 

Mesas retangulares 2 99,9 199,8 

Mesas redondas 1 99,9 99,9 

Cadeiras 25 35 875 

Bancos altos 6 35,99 215,94 

Sofás 4 269 1076 

Ar condicionado 2 700 1400 

Obras       20.000,00   

Investimento em activo fixo     54.541 €  

  Amortização     10.908 €  
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TABELA II 

GASTOS COM PESSOAL 

Trabalhores Salário Mensal bruto Segurança Social Custo Anual 

Cozinheiro          1.200€  23,75%   20.790€  

Auxiliar de cozinha 1           750€  23,75%   12.994€  

Chefe de sala           900€  23,75%   15.593€  

Empregado de mesa 1           600€  23,75%   10.395€  

Empregado de mesa 2           600€  23,75%   10.395€  

Empregado de mesa 3           600€  23,75%   10.395€  

Barmen           300€  23,75%    5.198€  

TABELA III 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS (EUROS) 

 

2016 2017 2018 2019 2020 

Vendas 381.906 534.684 534.684 611.078 763.858 

CMVMC 229.573 321.413 321.413 367.334 459.175 

Salários 85.759 85.759 85.759 85.759 85.759 

FSE 64.643 64.643 64.643 64.643 64.643 

Outros (MB) 5.729 8.020 8.020 9.166 11.458 

EBITDA - 3.797 54.849 54.849 84.175 142.823 

Amortizações 10.908 10.908 10.908 10.908 10.908 

EBIT - 14.706 43.941 43.941 73.267 131.915 

EBT - 14.706 43.941 43.941 73.267 131.915 

Impostos (IRC 

21%) - 3.088 9.228 9.228 15.386 27.702 

Resultado 

Líquido - 11.618 34.713 34.713 57.881 104.213 

TABELA IV 

FUNDO DE MANEIO (EUROS) 

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Clientes  - - - - - - 

 Fornecedores  8.348 19.443 19.443 22.221 27.777 27.777 

 Inventário  - 20.870 - 29.220 - 29.220 - 33.394 - 41.743 - 

 IVA  - 10.199 3.213 4.994 4.994 5.885 7.666 

 Segurança Social  - 1.176 1.176 1.176 1.176 1.176 

 IRS  - 1.411 1.411 1.411 1.411 1.411 

 TSU  - 545 545 545 545 545 

 Stock de Fundo 

de Maneio  - 22.721 - 3.433 - 1.652 - 3.048 - 4.951 38.573 

TABELA V 

SENSIBILIDADE AO PREÇO E À PROCURA - PERCENTAGENS 

VAL (5 anos) 
Sensibilidade ao Preço 

-10% -5% -1% 0% 1% 5% 10% 

S
en

si
b

il
id

a
d

e 
à

 

P
ro

cu
ra

 

-10% -118% -86% -60% -54% -47% -20% 14% 

-5% -94% -61% -34% -27% -20% 8% 44% 

-1% -76% -41% -13% -5% 2% 31% 69% 

0% -71% -36% -7% 0% 7% 37% 75% 

1% -66% -31% -2% 5% 13% 43% 81% 

5% -48% -11% 19% 27% 35% 66% 106% 

10% -25% 14% 46% 54% 62% 94% 136% 

 
 

 


