
ANEXO – Modelo para elaboração de Plano de Negócio Hoteleiro ou de 

Serviço 

 

I- O Plano de Negócio Hoteleiro ou de Serviço (PNHS) se trata de uma modalidade 

de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) facultada a alunos do curso de 

bacharelado em Hotelaria da UFRRJ, conforme aprovado em reunião de 

colegiado do curso, por meio do documento “Diretrizes e Normas para elaboração 

de TCCs”. 

II- Entende-se por Plano de Negócio Hoteleiro ou de Serviço o documento formal 

por meio do qual o aluno deve apresentar o processo de planejamento para a 

implantação de um novo negócio ou para a melhoria de um negócio pré-existente, 

no setor de hospedagens ou de alimentos e bebidas.  

III- Neste documento, o aluno deverá demonstrar a aplicação de conceitos e 

ferramental aprendidos ao longo das disciplinas cursadas, bem como apresentar 

a oportunidade de negócio identificada, comprovando sua viabilidade por meio 

de pesquisa própria e cálculos de viabilidade financeira. 

IV- O projeto deverá ser elaborado em linguagem corporativa, tendo em vista sua 

possibilidade de efetivação e captação de recursos, não havendo a necessidade 

de capítulo de referencial teórico. 

V- É recomendada a utilização de dados secundários e estudos anteriores para 

embasar a formulação das análises do Plano, fazendo as devidas citações de 

documentos seguindo as normas da ABNT, quando for o caso. 

VI- O documento deverá conter no mínimo 30 páginas, ao todo. 

VII- O Plano de Negócio Hoteleiro ou de Serviço deverá ser composto por: 

 

1-  Sumário Executivo: Deve conter a exposição do projeto, apresentando e 

fornecendo dados do setor de atuação e a oportunidade de negócio identificada. 

Geralmente, é a última parte a ser concluída do PNHS, já que é preciso apresentar 

dados obtidos nas etapas subsequentes. Deve conter ainda: 

a. Dados da empresa que será criada ou para a qual se pretende a melhoria 

– nome fantasia, regime tributário que se enquadra, missão, visão, 

valores, objetivos e metas; 

b. Perfil da equipe responsável pela idealização do projeto – formação, 

experiência profissional e função dentro do projeto; 

c. Composição do capital para investimento inicial – quanto de recurso 

próprio ou de terceiros será empregado, e a forma de obtenção destes 

recursos; 

d. Índices de desempenho e retorno esperados – previsão de taxa de 

ocupação e sazonalidade, VPL, Payback, etc. 

 

2-  Análise de Mercado: Nesta etapa, o aluno deverá delimitar e apresentar de 

maneira elaborada o mercado onde o PNHS será aplicado, levantando dados de 

conjuntura econômica, concorrentes, e o público que se pretende atingir: 

a. Público-alvo – segmentos prioritários/secundários, perfil de renda, faixa, 

etária, sexo, abrangência geográfica, etc; 

b. Teste de conceito ou intenção de compra – pesquisa de aceitação da 

proposta de valor a ser oferecida com o serviço ao público. Pode ser 



quantitativa (surveys, experimentos), ou qualitativa (grupos focais, 

entrevistas em profundidade, etc); 

c. Análise da concorrência – levantamento de empresas que oferecem o 

mesmo serviço ou serviços similares no mercado; 

d. Fornecedores – identificação de tipos de fornecedores necessários, bem 

como a disponibilidade dos mesmos no mercado; 

e. Análise SWOT e 5 Forças de Porter – apresentar e discutir as principais 

reflexões e estratégias elaboradas após o uso destas ferramentas. 

 

3- Plano de Marketing: Plano que especifica as estratégias mercadológicas para 

a elaboração, precificação, distribuição e comunicação do serviço proposto. O 

aluno deverá elaborar uma estratégia de marketing, fundamentando e 

justificando as decisões tomadas, que devem levar em conta os objetivos, missão, 

visão e metas traçadas para o projeto. 

a. Produto/Serviço – apresentação e descrição das características do(s) 

serviço(s) ou produto(s) que será(ão) oferecido(s), deixando claro o 

diferencial proposto; 

b. Preço – estratégia de precificação, política de descontos, concessões de 

crédito, ofertas integradas, entre outros; 

c. Distribuição – localização do negócio, canais de vendas priorizados e 

canais secundários, uso de intermediários, parceiros, etc; 

d. Comunicação – estratégia de divulgação, principais canais de 

comunicação, eventos, patrocínio, etc; 

e. Marca – desenvolvimento fundamentado da identidade visual do negócio. 

 

4- Plano Operacional: Deve constar os processos operacionais para que seja 

possível pôr em prática todo o planejamento do PNHS. 

a. Arranjo físico do negócio – proposta de layout do meio de hospedagem 

ou estabelecimento de A&B, atendendo às exigências típicas de cada 

setor e observando legislações específicas quando for o caso; 

b. Fluxograma processual – processos operacionais para a geração e 

entrega do serviço; 

c. Equipe necessária – organograma de cargos previsto, qualificações 

necessárias. 

d. Capacidade de atendimento – estimativa da capacidade máxima de 

atendimento do negócio, sazonalidade, ocupação média; 

 

5- Plano Financeiro: O aluno deverá comprovar a viabilidade financeira do 

negócio proposto, demonstrando os índices calculados. É necessário também o 

uso de planilhas e gráficos que ilustrem, com base no capital a ser investido e o 

volume de vendas esperado, quanto de retorno é previsto e em quanto tempo o 

projeto irá gerar retorno. 

a. Investimentos – capital de giro, investimentos fixos e pré-operacionais; 

b. Cenários – projeção de receitas e despesas com base em 3 cenários: 

otimista, moderado e pessimista; 

c. Índices de viabilidade – rentabilidade e Ponto de equilíbrio; 

d. Retorno do investimento – Valor Presente Líquido e Payback. 


