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Introdução
A criação de novos empreendimentos é fundamental para o crescimento do país e desenvolvimento econômico. A cidade de Arapongas é
conceituada por ter grandes fábricas de móveis e estar entre os maiores pólo moveleiros do sul do país, a Cidade está em constante
crescimento uma vez que tais empresas estão em constante expansão. O mercado de trabalho está em desenvolvimento trazendo como
conseqüência nas cidades o aumento da distância entre o local de trabalho e a moradia. Nos horários das refeições não possibilitam grandes
deslocamentos e com isso tornou-se o hábito de fazer as refeições fora de casa. Com a correria do dia-a-dia, a qualidade de vida tornou-se um
ideal cada vez mais difícil de ser alcançado. Dormir bem e ter uma alimentação equilibrada, são dois dos principais pressupostos para viver mais
e melhor. Portanto o presente trabalho trata-se de um estudo de viabilidade de um restaurante no parque industrial de Arapongas, com o
intuito de atender as necessidades da população.

Objetivos
Analisar a viabilidade financeira de uma empresa no ramo alimentício no município de Arapongas. Oferecer melhor atenção aos nossos
clientes de forma confiável, atender a demanda com qualidade e rapidez, proporcionar conforto e praticidade com um local agradável e
alimentos bem preparados, conhecendo os serviços prestados e adequando às necessidades dos clientes.

Material e Métodos
Para execução do projeto de viabilidade financeira de um restaurante no parque industrial de Arapongas, em sua fundamentação teórica
foi utilizado pesquisas em livros, artigos científicos, pesquisas pela internet, pesquisa de campo. Para entender melhor a necessidade de um
futuro cliente foi feito uma pesquisa quantitativa e qualitativa aleatoriamente com pessoas que trabalham na região, através de abordagem
onde responderam questões elaboradas pela autora. A mesmas foram tabuladas e analisadas com objetivo de consolidar os dados de
implementação do projeto.

Resultados e Discussão
A pesquisa do projeto foi coletada e obteve os seguintes resultados: 100 pessoas responderam aleatoriamente do Parque Industrial
sendo 23 do gênero masculino e 77 feminino; 55% com estado civil casado e com uma maioria de 31 à 40 anos; a renda familiar foi
significativa onde 51 pessoas responderam que ganham acima de 4 salário mínimo; 57% tem o hábito de as vezes almoçar em restaurantes
perto da empresa onde trabalha sendo o tipo de alimentação que mais atrai self service; também foi analisado o grau de importância com notas
de 1 à 5: a localização é mais ou menos importante com 35% dos resultados, a variedade é muito importante com 39%, o ambiente ficou com
56% de importância, o horário de atendimento 42%, a qualidade dos alimentos é muito importante 82%, o preço 53% e o atendimento 75 %
de importância na escolha de um restaurante; 68% acham importante um nutricionista, e a média de gasto diário com refeições 35%
responderam de R$5,01 à 10,00. Teve uma boa aceitação o restaurante.

Conclusão
Com o crescimento das necessidades humanas nos leva cada vez mais procurarmos por algo pronto e seguro. A procura pela
alimentação fora de casa vem crescendo muito no Brasil. A importância da alimentação saudável está diretamente relacionada com a qualidade
de vida e bem estar das pessoas, onde elas procuram satisfazerem suas necessidades e prazeres. Podendo concluir que o estudo da viabilidade
da abertura de um restaurante no pólo moveleiro de Arapongas é rentável e viável.
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