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RESUMO 

 

O presente estudo visa estudar o mercado de comercialização e consumo de 
vinhos em Curitiba objetivando identificar uma oportunidade de negócio para a 
construção de uma enoteca. O estudo da história do vinho no país, público-alvo, 
fornecedores e concorrentes faz-se necessário para entender o ambiente e um 
desafio cultural: o consumo de vinhos estrangeiros consolidado. Os pontos positivos 
se mostram em maior número e mais significativos para a criação da enoteca, como 
a qualidade na produção, público alvo com poder aquisitivo e incentivo da indústria 
nacional.  
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1. INTRODUÇÃO  

 

O consumo do vinho é uma tradição preservada e transmitida desde o início 

da história no mundo todo. No Brasil, ela vem se constituindo de forma crescente em 

parte da cultura, gerando a cada dia novos adeptos e novas opções de negócios em 

nichos pouco explorados.  

Neste contexto, um estudo do mercado de Curitiba será realizado a fim de 

esclarecer a seguinte questão: existem oportunidades de negócios na cidade que 

incentivem e comercializem a produção de vinhos nacionais? 

Por outro lado, é facilmente percebida a preferência dos brasileiros pela 

compra de produtos de origem estrangeira com fundamentos de qualidade, tradição 

e status consolidados quando comparados ao conceito popularmente conhecido do 

vinho brasileiro, imagem que diverge da realidade e acelerado desenvolvimento de 

vinícolas nacionais.  

As situações acima apresentadas motivaram a criação deste trabalho, a fim 

de desenvolver um estudo de mercado em conjunto com um plano financeiro para 

identificar a viabilidade de criação de uma Enoteca na cidade de Curitiba, dedicada a 

degustação e comercialização de vinhos nacionais. A consolidação da Enoteca seria 

de grande importância para a indústria local e trabalharia com conceitos e 

informações que melhorariam a percepção sobre o vinho brasileiro.  

O estudo de mercado foi desenvolvido a partir da análise dos clientes, análise 

dos concorrentes e análise dos fornecedores que permitiram uma visão completa 

sobre o mercado e as possibilidades de sucesso num novo empreendimento. 

O plano financeiro foi elaborado utilizando técnicas de análise financeira em 

conjunto com dados obtidos a partir de estudos e pesquisas de mercado. 

Para atingir o objetivo geral deste trabalho foram definidos os seguintes 

objetivos específicos que auxiliaram no planejamento do empreendimento, que são: 

 

Estudo de mercado: 

- Identificar o segmento de mercado e o público potencial do negócio;  

- Identificar e analisar os principais concorrentes; 

- Identificar e analisar os fornecedores e regiões produtoras de vinho. 
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Plano financeiro: 

- Avaliar a viabilidade econômico/financeira do empreendimento; 

- Elaborar uma estimativa dos recursos financeiros necessário para a 

implantação do negócio; 

- Elaborar e testar diversos cenários para verificar a solidez do 

investimento. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1  Estudo de Mercado 

 

Para estruturar o estudo ou análise de mercado, foi considerado como guia 

um documento construído pelo SEBRAE, Serviço de Apoio à Micro e Pequenas 

Empresas, de 2013, o qual considera que a análise de mercado é uma etapa 

essencial para a elaboração de um plano de negócios. Isso porque ele permite 

mapear os seus possíveis clientes, fornecedores e concorrentes. (SEBRAE, 2013, p. 

36) 

Sobre o estudo dos clientes, deverá ser apresentada uma pesquisa sobre as 

características gerais do público alvo e consumidor, como faixa etária, sexo, 

segmentação demográfica, comportamento e motivação de compra. O objetivo é 

conhecer os clientes e as possíveis soluções que procuram ou desejam. 

Com relação aos concorrentes, a identificação dos principais conterá 

localização, principais serviços e produtos oferecidos, descrição do ambiente e 

conceito. 

Os fornecedores, que irão prover os produtos principais de venda e consumo 

dentro do local, deverão ser atualizados constantemente. A busca pela qualidade 

será o principal classificador da escolha destes. 

Além do estudo do público alvo, concorrentes e fornecedores recomendados 

pelo SEBRAE, também foram acrescidos outros itens considerados essenciais pelo 

grupo para constituir um conhecimento global do mercado.  

Desta maneira, um prévio estudo sobre o consumo de vinhos no Brasil, os 

tipos de vinhos produzidos e as principais regiões produtoras também foi realizado. 

Ainda de acordo com o SEBRAE, mas neste momento, falando sobre plano 

de negócios, eles afirmam que este é “um documento que descreve por escrito os 

objetivos de um negócio e quais passos devem ser dados para que estes objetivos 

sejam alcançados, diminuindo os riscos e as incertezas”. (SEBRAE, 2013, p.13) 

Ainda de acordo com o SEBRAE, o plano de negócio contem sete áreas 

principais que devem ser desenvolvidas:  
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- Sumário executivo: neste item serão definidos os principais pontos do plano 

de negócio, além da definir as características do empreendimento, como missão, 

setor de atividade, enquadramento jurídico, etc.; 

- Análise de mercado: deve conter uma análise detalhada sobre os clientes, 

fornecedores e concorrentes; 

- Plano de marketing: aqui serão descritos os tipos de produtos e serviços a 

ser oferecido, definir a política de preço, localização do negócio, etc.; 

- Plano operacional: deve conter o layout do empreendimento, detalhamento 

dos processos, mão de obra, etc.; 

- Plano financeiro: nesta seção serão apresentadas estimativas referentes ao 

investimento inicial necessário, projeção de receita, custos e despesas para estimar 

a lucratividade e o fluxo de caixa da empresa, além de apresentar indicadores de 

viabilidade econômico-financeira; 

- Construção de cenários: aqui devem ser apresentados tanto cenários 

otimistas e pessimistas do resultado da empresa; 

- Avaliação estratégica: utilizar a matriz SWOT para identificar aspectos 

positivos e negativos dos ambientes interno e externo do empreendimento de forma 

a elaborar planos de ação para minimizar os aspectos negativos e maximizar os 

positivos. 

 

2.2 Plano Financeiro 

 

2.2.1 Modelos de avaliação de investimentos 

 

Os modelos de avaliação de investimentos surgiram a partir da necessidade 

de mensurar o valor “justo” de um ativo para escolher investimentos, visto que os 

agentes econômicos tentam maximizar os recursos disponíveis e evitar prejuízos. De 

acordo com Abreu Filho et al. (2012, p. 126), os modelos existentes podem ser 

agrupados em duas categorias: os modelos de avaliação relativa e os modelos de 

fluxos de caixa descontados.  

A metodologia do primeiro grupo consiste em comprar o ativo que está sendo 

avaliado com outros semelhantes cujo valor já seja conhecido. Por exemplo, na 

compra de um veículo usado podemos pesquisar no mercado qual é o preço médio 

de venda de veículos do mesmo modelo e ano e utilizar este valor como base. 
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O segundo grupo parte do pressuposto de que o valor de um ativo está 

relacionado à sua capacidade de gerar caixa no futuro. Para isto, é necessário fazer 

uma projeção dos fluxos de caixa no futuro e trazer eles ao valor presente utilizando 

uma taxa de desconto. 

 

2.2.2 Modelo CAPM / Modelo de precificação de ativos 

 

O modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model) é uma metodologia que surgiu 

a partir de artigos publicados por William Sharpe e John Lintner em 1964 e 1965, 

respectivamente, para explicar o comportamento dos preços dos ativos e fornecer 

um mecanismo que possibilite aos investidores avaliar o impacto do risco sobre o 

retorno de um ativo (Abreu filho et al., 2012, p. 54).  

Segundo Abreu Filho et al. (2012, p. 55), o modelo CAPM parte das seguintes 

hipóteses para seu desenvolvimento: 

a) Assume-se uma grande eficiência informativa do mercado, atingindo 

igualmente todos os investidores; 

b) Não há impostos, taxas ou quaisquer outras restrições para os 

investimentos no mercado; 

c) Todos os investidores apresentam a mesma percepção em relação ao 

desempenho dos ativos, formando carteiras eficientes a partir de 

expectativas idênticas; 

d) Existe uma taxa de juros de mercado definida como livre de risco 

A partir deste modelo é possível calcular a taxa da mínima de atratividade 

(TMA) para o capital próprio, através da formula (Abreu Filho et al., 2012, p. 58): 

 

Onde: 

R = taxa de desconto ou taxa de retorno esperada pelos investidores; 

Rf = taxa livre de risco 

β = coeficiente Beta 

(Rm – Rf) = prémio de risco de mercado 

 

 

𝑅 = 𝑅𝑓 + 𝛽𝑒 × (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) 
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2.2.3 Coeficiente Beta e beta alavancado: 

 

Segundo Assaf Neto (2010, p. 239) o coeficiente Beta representa o risco 

sistemático de um ativo identificado com o parâmetro angular na reta de regressão 

linear. Em outras palavras, ele mede a relação do retorno esperado entre um ativo e 

a média do mercado utilizando como base dados históricos. Um Beta igual a 1 

significa que o retorno esperado do ativo é igual ao retorno do mercado. Beta 

superior a 1 representa que o ativo em questão possui um risco superior à média do 

mercado (investimento agressivo) enquanto que um beta inferior a 1 indica um risco 

inferior à média do mercado (investimento conservador) 

Um exemplo clássico é o de uma ação da bolsa de valores quando 

comparada a uma carteira do mercado (por exemplo, o Ibovespa). Considerando 

uma ação com Beta de 1,2 e valorização do Ibovespa em 10%, podemos então 

esperar que a valorização da ação em questão seja de 12% (10% x 1,2). 

Ao calcularmos taxas de retorno de empresas devemos também levar em 

consideração o nível de alavancagem das mesmas, ou seja, a proporção entre o 

capital de terceiros e o capital próprio na estrutura de capitais da empresa. Segundo 

Abreu Filho et al. (2012, p. 59) isto se deve ao fato de empresas com presença de 

capital de terceiros assumem riscos mais elevados por causa do endividamento, 

especialmente aqueles relativos às garantias apresentadas às instituições 

financeiras, que ultrapassam o valor tomado emprestado. Para incluirmos esta 

variante no cálculo da taxa de retorno precisamos utilizar o Beta alavancado no 

modelo CAPM, obtido através da seguinte fórmula (Abreu Filho et al., 2012, p. 60): 

   

 

 

Onde: 

Be = Beta alavancado 

Bo = beta desalavancado 

IR = Alíquota de Imposto de renda (%) 

D = Debt, capital de terceiros 

E = Equity, capital próprio 

 

𝛽𝑒 = 𝛽𝑜 × [1 + (1 − 𝐼𝑅) ×
𝐷

𝐸
] 
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2.2.4 Fluxo de caixa livre do acionista (FCLA) 

 

Para utilizarmos a metodologia de Fluxos de Caixa Descontados precisamos 

estimar os fluxos de caixa futuros do ativo a ser avaliado. Uma das formas é projetar 

o fluxo de caixa sob a ótica do investidor ou acionista. 

 

O fluxo de caixa do acionista é [...] o fluxo de caixa existente após o 
pagamento de despesas operacionais, juros e de principal, e de qualquer 
desembolso de capital necessário à manutenção da taxa de crescimento 
dos fluxos de caixas projetados. (Damodaran, 1997, p. 123). 

 

Quando projetamos o FCLA, devemos levar em consideração as saídas de 

caixa referentes à remuneração de terceiros (juros). Por esta razão, a TMA utilizada 

para o cálculo do valor presente deverá ser a taxa de remuneração exigida pelo 

capital próprio. 

A estrutura a seguir é um modelo básico do cálculo do Fluxo de caixa livre do 

acionista (Abreu Filho, 2012, p. 105): 

 

Receitas brutas 

(-) Tributos e deduções sobre as receitas 

(=) Receitas líquidas 

(-/+) Custos fixos e variáveis 

(-/+) Despesas diversas 

(-) Depreciações e amortizações 

(=) Lajir (lucro antes dos juros e do IR) (Ebit) 

(-) Despesas financeiras (juros) 

(=) Lair (lucro antes do IR) (EBT) 

(-/+) Imposto de renda e CSSL 

(=) Lucro líquido após IR 

(+) Depreciações e amortizações 

(-) Investimentos em ativos fixos 

(-) Investimentos em capital de giro (ΔNCG) 

(+) Financiamento de recursos de terceiros 

(+) Amortizações dos empréstimos 

(+) Valor residual 
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(=) Fluxo de caixa livre do acionista (FCLA) 

 

2.2.5 Taxa mínima de atratividade (TMA) 

 

A Taxa Mínima de Atratividade representa o retorno mínimo esperado pelos 

investidores expresso em valores percentuais. A mesma pode ser representativa 

apenas do capital próprio ou também de uma combinação entre capital próprio e 

capital de terceiros. 

Ao incluirmos a remuneração de capital de terceiros na equação estaremos 

falando do Custo Médio Ponderado do Capital (CMPC) ou, em inglês, Weighted 

Average Cost of Capital (WACC), que nada mais é do que a média ponderada entre 

o custo de capital próprio e o custo de terceiros. Neste sentido, Assaf Neto (2010, p. 

655) define o CPMC como a taxa mínima de atratividade expressa o custo de 

oportunidade das várias fontes de capital (próprias e de terceiros), ponderado pela 

participação relativa de cada uma delas na estrutura de financiamento.  

Para o cálculo do CMPC devemos primeiramente calcular o custo do capital 

próprio, que pode ser feito utilizando o modelo CAPM, conforme visto anteriormente. 

Para o capital de terceiros basta levantarmos a taxa de juros que remunera cada 

uma das fontes de terceiros e calcularmos uma média ponderada. Uma vez 

levantadas estas duas taxas poderemos calcular o, calculado a partir da fórmula 

abaixo (Abreu Filho et al., 2012, p. 68): 

 

 

 

Onde: 

Ce = participação percentual do capital próprio 

Cd = participação percentual do capital de terceiros 

ke = custo do capital próprio 

kd = custo do capital de terceiros 

RI = alíquota do imposto de renda (%) 

 

 

 

𝐶𝑃𝑀𝐶 = (𝐶𝑒 × 𝑘𝑒) + (1 − 𝑅𝐼) × 𝑘𝑑 × 𝐶𝑑 
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2.2.6 Taxa interna de retorno (TIR) 

 

Segundo Assaf Neto (2010, p. 325), a taxa interna de retorno é a taxa de 

desconto que iguala as entradas com as saídas de caixa. Em outras palavras, é a 

taxa à qual está sendo remunerado o capital investido. Se aplicarmos a TIR aos 

fluxos de caixa de um projeto para cálculo do Valor Presente Líquido (VPL), o valor 

retornado será zero (entradas de caixa iguais às saídas).  

A TIR, quando comparada com a TMA, pode ser utilizada na tomada de 

decisões de investimentos. Se a TIR for maior do que a TMA, o retorno sobre o 

capital aplicado será superior ao mínimo exigido pelo investidor, logo, deve-se 

investir no projeto. Da mesma forma, quando a TIR for inferior à TMA, então o 

projeto deve ser descartado. 

 

2.2.7 Valor presente líquido (VPL) e perpetuidade 

 

De acordo com Assaf Neto (2010, p. 335), o VPL é a diferença entre o valor 

presente dos benefícios líquidos de caixa do projeto e o valor presente do 

investimento (desembolso de capital).  

Para obtermos o VPL os fluxos de caixa do projeto devem ser descontados a 

uma taxa definida previamente (TMA) e do valor resultante será subtraído o 

investimento inicial. O valor resultante (VPL) expressará em valores monetários o 

resultado econômico do projeto após descontada a remuneração mínima definida 

pelos investidores (TMA). 

Quando o VPL for maior que zero significa que o projeto teve uma 

rentabilidade acima do mínimo esperado. Por outro lado, se o VPL for inferior a zero, 

o investimento não teve o resultado mínimo exigido pelos investidores. 

O cálculo do VPL é feito pela fórmula abaixo (Assaf Neto, 2010, p. 335): 

 

 

 

 

Onde: 

FCt = fluxo (benefício) de caixa de cada período; 

𝑉𝑃𝐿 = [∑
𝐹𝐶𝑡

(1 + 𝐾)𝑇

𝑛

𝑡−1

] − [𝐼0 + ∑
𝐼𝑡

(1 + 𝐾)𝑡

𝑛

𝑡=1

] 
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K = taxa de desconto do projeto, representada pela rentabilidade mínima 

requerida; 

I0 = investimento processado no momento zero; 

It = valor do investimento previsto em cada período subsequente. 

 

Ao calcularmos o FCLA devemos também levar em consideração o valor 

residual de cada projeto. Fica fácil identificarmos estes valores quando falamos de 

projetos com prazo determinado ou finito, representado pelo valor de venda dos 

ativos, por exemplo.  

Porém, a maioria das empresas são constituídas com a intenção de 

perpetuarem ao longo do tempo, ou seja, sem prazo para encerrarem suas 

atividades. Nestes casos é necessário que seja incluso no FCLA o valor estimado 

dos fluxos de caixa que serão gerados após o último período que está sendo 

analisado, também conhecido como valor da perpetuidade. Para isto, utilizamos a 

seguinte função (Abreu Filho et al., 2012, p. 146): 

 

 

 

 

Onde: 

VR = Valor Residual ou valor da perpetuidade da empresa 

FCLEn = fluxo de caixa livre da empresa no último período de projeção 

g = crescimento esperado para a perpetuidade 

CPMC = custo médio ponderado do capital (WACC) 

 

Esta formula pode ser adaptada para considerarmos o FCLA ao invés do 

FCLE, para isto devemos então considerar a taxa mínima de atratividade (TMA) do 

capital próprio ao invés da CMPC: 

 

 

 

 

Onde: 

FCLAn = fluxo de caixa livre do acionista no último período de projeção 

𝑉𝑅 =
𝐹𝐶𝐿𝐸𝑛 × (1 + 𝑔)

(𝐶𝑀𝑃𝐶 − 𝑔)
 

𝑉𝑅 =
𝐹𝐶𝐿𝐴𝑛 × (1 + 𝑔)

(𝑇𝑀𝐴 − 𝑔)
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TMA = taxa mínima de atratividade do capital próprio 

 

2.2.8 Índice de lucratividade (IL) 

 

O Índice de Lucratividade é semelhante ao VPL, porém ao invés de subtrair o 

valor investido do valor presente dos fluxos de caixa, devemos dividir o total do valor 

presente dos fluxos de caixa pelo valor absoluto do total investido. Nas palavras de 

Assaf Neto (2010, p. 338), o IL “é uma variante do método do NPV [...] determinado 

por meio da divisão do valor presente dos benefícios líquidos de caixa pelo valor 

presente dos dispêndios (desembolsos de capital)”.  

 

 

2.2.9 Payback 

 

O indicador do payback representa o prazo necessário para que as entradas 

futuras de caixa paguem o investimento inicial realizado no período zero. Nas 

palavras de Assaf Neto (2010, p. 321) o payback é o “tempo necessário para que o 

dispêndio de capital (valor do investimento) seja recuperado por meio dos benefícios 

incrementais líquidos de caixa (fluxos de caixa) promovidos pelo investimento”. Na 

prática ele é utilizado como parâmetro de comparação entre projetos para avaliar 

qual será o que irá trazer o retorno mais rapidamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝐼𝐿 =
𝑃𝑉 𝑑𝑜𝑠 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓í𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑖𝑥𝑎

𝑃𝑉 𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑏𝑜𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑖𝑥𝑎
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3 METODOLOGIA  

 

Para o desenvolvimento do trabalho, a metodologia escolhida corresponde à 

pesquisa de caráter exploratório. De acordo com Rogério BASTOS (2009, p. 75), é a 

forma como todo trabalho cientifico se inicia porque ela busca reunir o maior número 

de dados possíveis sobre um determinado assunto ampliando o conhecimento sobre 

ele. 

Dados sobre o comércio nacional e de Curitiba, regiões produtoras, 

detalhamento do perfil do público consumidor, concorrentes e fornecedores são os 

principais assuntos que foram detalhados no desenvolvimento do estudo de caráter 

qualitativo deste mercado. 

O levantamento de informações foi realizado utilizando-se de pesquisa 

bibliográfica em alguns momentos, relatórios de Institutos especializados no tema, 

trabalhos acadêmicos e páginas na internet de busca e sites de rankings. 

A pesquisa trouxe uma visão geral sobre o mercado e permitiu a elaboração 

de um plano de negócios para a abertura de um estabelecimento comercial focado 

em vinhos nacionais. 
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4 ESTUDO DE MERCADO 

 

4.1 Introdução 

 

Analisar um mercado constitui um passo importante para conhecer o perfil no 

qual a empresa quer concorrer, permitirá a noção inicial sobre a viabilidade do 

negócio no plano qualitativo e determinará as bases para os próximos temas de 

pesquisa.  

O objetivo desta análise de mercado é inicialmente identificar o segmento de 

mercado e definir o perfil do cliente potencial do negócio mediante o uso de 

ferramentas de segmentação geográfica, demográfica, psicográfica e 

comportamental. 

Seguidamente foram identificados os principais fornecedores e as 

caraterísticas das regiões de produção nacional referente a clima e tipos de uvas 

cultivadas, e finalizando com um listado dos principais concorrentes diretos da 

região.  

 

4.2 Consumo de vinhos no Brasil 

 

Os primeiros vinhos foram trazidos ao Brasil por Pedro Álvares Cabral, no ano 

de 1500. Na sua viagem para atravessar o atlântico ele trouxe barris de vinho que 

seriam consumidos pela sua própria tripulação.  

A produção de vinho no Brasil começou efetivamente por volta do ano 1530, 

quando Martim Afonso de Sousa trouxe as primeiras vieiras ao solo brasileiro. As 

mesmas foram cultivadas na região da Capitania de São Vicente, localizada no que 

hoje seria o sul do Rio de Janeiro, parte de São Paulo e norte do Paraná.  

Hoje a principal região produtora de vinhos é o Rio Grande do Sul. Nesta 

região, o vinho foi introduzido pelos padres jesuítas na década de 1620, porém só 

com a chegada dos imigrantes italianos por volta de 1875 é que esta região 

começou a se destacar na produção de vinhos.  

Inicialmente eram produzidos vinhos a partir de videiras americanas, de 

qualidade inferior. Com o passar do tempo foram introduzidas uvas finas que se 

adaptaram ao clima da serra gaúcha (década de 1990), o que permitiu a produção 

de vinhos finos de boa qualidade na região. 
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Embora o Brasil tenha herdado o vinho da Europa, o consumo no Brasil está 

muito aquém dos países do velho mundo. Segundo dados do WINE INSTITUTE 

(2010, p. 2) o Brasil é o 108º colocado no consumo de vinho a nível mundial, com 

consumo médio de 1,70 litros per capita/ano, enquanto que países europeus, como 

França, Itália e Portugal, ultrapassam a casa de 40 litros per capita/ano. O país que 

possui maior consumo per capita é o Vaticano, com 54,78 litros/ano. Países da 

América do Sul que ficaram em destaque foram o Uruguai e a Argentina (com 25,61 

e 23,74 litros per capita, respectivamente).  

Mesmo possuindo uma forte produção local, o brasileiro ainda prefere 

consumir vinhos oriundos de outros países. Segundo pesquisa realizada e exposta 

no site da MINTEL (2013) 81% do total de vinhos finos consumidos no Brasil são 

importados, vindos principalmente do Chile (38%), Argentina (19,6%), Itália (14,6%) 

e Portugal (12,3%) (dados de 2012). 

Em relação aos vinhos finos brasileiros (especificamente os produzidos no 

Rio Grande do Sul), dados da IBRAVIN (2014, p.1) apontam que em 2014 foram 

comercializados 19,3 milhões de litros, dos quais 14,7 milhões (76,17%) eram tintos, 

4,4 milhões (22,8%) vinhos brancos e 0,2 milhões (1,04%) vinhos rosados. 

 

4.2.1 Tipos de vinhos 

 

Segundo artigo publicado pelo site ADEGA DO VINHO (2012) os vinhos 

podem ser classificados em função de sua classe, cor e teor de açúcar. Quanto à 

classe, podem ser divididos em:  

- De mesa: com graduação alcoólica entre 10 e 13%, podendo ser 

subdivididos em Finos ou Nobres (produzidos exclusivamente a partir de 

uvas da espécie Vitis Vinífera (Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec, etc.)), 

vinhos comuns (produzidos a partir de outras espécies do gênero Vitis 

(Vitis Labrusca, Vitis Aestivalis, Vitis Riparia, etc.)), também conhecidas 

como híbridas ou americanas, vinhos especiais (produzidos com base na 

combinação de uvas viníferas e híbridas ou americanas) e vinhos frisantes 

ou gaseificados (que possuem gás carbônico na sua composição com 

concentração entre 0,5 e 1,5 atmosferas, o teor alcoólico não pode 

ultrapassar 12,5%); 

- Leves: com graduação alcoólica entre 7 e 9,9%; 
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- Champanhe: também conhecido como espumante, possui graduação 

alcoólica entre 10 e 13%, mas diferente dos vinhos de mesa, passa por 

uma segunda fermentação alcoólica; 

- Licorosos: produzido a partir de uvas com teor de açúcar mais elevado, 

possuem graduação alcoólica entre 14 e 18%. Na sua composição pode 

ser adicionado álcool potável, mosto concentrado, caramelo e sacarose; 

- Composto: com graduação alcoólica de 14 a 20%, são obtidos pela adição 

de macerados ou concentrados de plantas amargas ou aromáticas, 

substâncias de origem animal ou mineral, álcool etílico, açúcar, caramelo e 

mistelas simples. Deverá conter no mínimo 70% de vinho. 

Em relação à cor, existem três classificações: 

- Tinto: elaborado a partir de uvas tintas, possuem cor avermelhado escuro. 

Diferentes tonalidades são obtidas dependendo do tipo de fruto e 

maturidade; 

- Rosado: também produzido a partir de uvas tintas, porém as cascas das 

uvas que dão a pigmentação ao vinho são separadas do mosto após leve 

contato. Também pode ser obtido pela mistura de vinho tinto com vinho 

branco; 

- Branco: produzido com uvas brancas ou tintas, as cascas são retiradas no 

começo da fermentação evitando a pigmentação do vinho. 

Finalmente, podemos dividir os vinhos em função do teor de açúcar, a saber: 

- Seco: vinhos com até 5g de açúcar por litro; 

- Meio doce: que possuem entre 5g e 20g de açúcar por litro; 

- Doce ou Suave: com mais de 20g de açúcar por litro. 

 

4.3 Identificação do público alvo- público consumidor 

 

Segmentação é a divisão do mercado em grupos homogêneos e 

heterogêneos a respeito dos outros grupos. A identificação do público alvo permitirá 

à empresa encontrar a estratégia mais efetiva para interagir com o principal grupo 

alvo, estabelecendo prioridades, assinar um orçamento adequado e hierarquizar as 

ações.  
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A segmentação realizada para identificação do público alvo da Enoteca foi 

aplicada a través de parâmetros geográficos, demográficos, psicográficos e 

comportamentais como segue:  

  

4.3.1  Segmentação Geográfica 

 

Foi realizada uma pesquisa na ferramenta Google Trends que mapeia e 

identifica os interesses de procura online por palavra específica e regiões mundiais, 

permitindo visualizar as tendências ao longo de um período de tempo.  

A palavra utilizada nesta pesquisa foi: Vinho, com parâmetros para o ano 

2015 e origem Brasil, mostrando interesse constante e sazonalidade marcada para o 

início e metade do ano.  

 

Figura 1: Pesquisa Google Trends Frequência de uso “Vinho” 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com Google Trends, 2015. 

 

Sendo os resultados identificados por região com maior importância nos 

estados de São Paulo, Santa Catarina e Paraná: 
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Figura 2: Pesquisa Google Trends. Densidade regional 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 

 

Pais: Brasil 

Região: Curitiba e região Metropolitana.  

Bairros foco: Bigorrilho, Agua Verde, Batel, Jardim Social, Ecoville.  

 

4.3.2 Segmentação Demográfica 

 

Figura 3: Distribuição de consumo por faixa etária 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Two Of Us, 2008 

 

Segundo o estudo realizado em 2008 pela Market Analysis para Ibravin, o 

segmento de maior consumo de vinho encontra-se na faixa etária dos 18 aos 34 

anos, e vinho fino com maior consumo entre os 25 e 54. Outro estudo realizado para 

o grupo “Meu vinho” indica que o maior potencial de crescimento encontrasse no 

grupo entre 18 e 34 anos.  



26 
 

Figura 4: Preferencia de bebida por idade 

 

Fonte: Two Of Us, 2008 

 

O grupo foco deste estudo serão pessoas entre 25 e 55 anos de idade.  

 

4.3.3 Preferência segundo Sexo do cliente:  

 

Estudos publicados pelo site especializado Espaço Comenius (2011) mostram 

uma preferência de consumo da bebida pelo público feminino frente a outras 

bebidas preferidas por homens, porem este último grupo ainda representa uma 

porcentagem importante de preferência.  

 

Figura 5: Preferencia de bebida por sexo 

 

Fonte: Espaço Comenius,2011 
 

 

Público alvo: Público masculino e feminino. 

 

Etapa do ciclo de vida da família: Jovem e adulto, solteiro ou casado.  
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4.3.4 Nível de instrução: 

 

Segundo dados do Centro de informações sobre Saúde e Álcool, CISA, 

(2013) o resultado de estudos e acompanhamento num período de sete anos foi 

identificado claramente o nível de maior escolaridade em consumidores de vinho 

quando comparado com outras bebidas.  

 

Nível de instrução do público alvo: Superior completo - Pós-graduação 

 

4.3.5 Renda 

 

Segundo dados publicados pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e 

Turismo do Estado de São Paulo, FECOMERCIOSP, (2013) o público principal de 

consumo de vinhos importados está formado por: 

 

- 31% pessoas com ingressos mensais entre três e seis salários mínimos do 

ano de estudo  

- 26% Pessoas com ingressos mensais acima de seis salários mínimos até 

doze salario mínimos 

- 15% salários superiores a doze mínimos nacionais. 

  

Considerando dados publicados pelo IBOPE em 2013 os gastos com bebidas em 

milhões de reais por regiões apresentam as seguintes divisões: 

 

Tabela 1: Consumo de bebidas fermentadas por classe econômica no Brasil 

 
Classe  Sul Sudeste Nordeste Norte Centro 

Oeste 

A 121,46 360,58 91,01 38,26 76,65 

B 500,55 1458,21 299,12 117,33 239,50 

C 479,04 1099,77 463,64 160,82 225,63 

DE 53,13 153,34 122,08 28,67 22,16 

Total 1154,18 3071,90 975,85 345,08 562,94 
Fonte: Pyxis Consumo - IBOPE Inteligência, 2013 
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Salientando que conforme os dados do IBOPE, o Sul do país gera o maior 

gasto em bebidas per capita do que a região Sul, confirmando a atratividade do 

negócio.  

Entre as bebidas alcoólicas consumidas pelos brasileiros, o vinho se encontra 

em segundo colocado, atrás da cerveja. Ao analisarmos os dados da CISA (Centro 

de Informações sobre Saúde e Álcool) de 2008, podemos identificar que a classe A 

é a que possui a maior representatividade do vinho no consumo de bebidas. 

 

Tabela 2: Tipo de Bebida X Classe socioeconômica 

 

Fonte: Secretaria Nacional Antidrogas (2007, p.38) 

 

Figura 6: Percentuais de despesas de alimentação fora do lar 

 

Fonte: Alimentação Fora do lar (2012) 
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Considerando que a preferência pelo vinho na população brasileira é de 25% 

frente a outras bebidas.  

 

Figura 7: Tipos de bebidas mais consumidas 

 

Fonte: Espaço Comenius 

 

Ressaltando também que as classes A e B, tem a disposição em 53% de 

pagar preços maiores por uma bebida de melhor qualidade frente a um 44% de 

respostas afirmativas da classe C, de acordo com o site do IBOPE (2012).  

 

4.3.6 Segmentação Psicográfica 

 

           Estilo de vida, personalidade e valores: 

 

Segundo dados da CISA (2013) os indivíduos com preferência pelo consumo 

do vinho apresentam no geral, um índice de massa corporal dentro dos padrões 

normais de saúde, assim como hábitos alimentares mais saudáveis e menor índice 

de tabagismo e consumo moderado de bebidas alcoólicas.  

Dados publicados pela pesquisa da MINTEL (2013), fornecedora de 

pesquisas de mercado, a respeito do consumo de vinho pelos brasileiros, mostram 

que 23% dos consumidores fundamentam o consumo aos benefícios para a saúde. 

Este porcentagem incrementa para 33% na percepção das mulheres brasileiras 

acima de 35 anos baseado nos efeitos antioxidantes e cardiológicos da bebida.  

 

            Estilo de vida e valores do público alvo: 

 

- Preocupação pela saúde e bem estar, hábitos alimentares saudáveis.  
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- Ponderação significativa ao sentimento de elegância e diferenciação.  

- Maior interesse por conhecimento e interação cultural 

 

4.3.7 Segmentação Comportamental 

 

Preferências: 

 

A preferência por vinhos tintos e brancos é maioritária segundo pesquisa Two 

of US. 

 

Figura 8: Preferências do consumidor por tipo de vinho 
 

 

Fonte: Two Of Us (2008) 

 

4.3.8 Motivação de compra:  

 

De acordo com a MINTEL (2013) o consumo de vinho é fortemente ligado ao 

estado emocional, sendo que 52% procuram o relaxamento, 33% comemoração e 

15% para elevar o estado anímico.  

Sobre a taxa de uso, a maior concentração de consumo identificada é de uma 

a três vezes ao mês, com 33%, consumo semanal dos 21%, uma vez a cada dois ou 

três meses com 25%.  

 

Estimulantes de consumo e taxa de uso do público alvo: 

Público que procura relaxamento, com frequência entre dois a três vezes ao 

mês.  
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Figura 9: Perfil de cliente potencial 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 

 

4.4 Análise dos fornecedores 

 

A seleção dos fornecedores fundamentou-se na escolha de produtores de 

vinhos finos. Para isso, vale comentar a distinção entre as uvas viníferas e as uvas 

não viníferas. 

De acordo com a revista ADEGA (2010), a diferença entre as uvas viníferas e 

não viníferas está na planta produtora da uva e não no modo de produção. A videira 

pertencente ao gênero Vitis possui mais de quarente espécies, das quais se 
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encontra a Vitis vinífera, que conta, no entanto, com mais de cinco mil variedades. 

Entre elas estão a Chardonnay, a Cabernet Sauvignon, Merlot, entre outras. A uva 

vinífera é menor, possui uma casca densa e um sabor adstringente se consumida 

naturalmente. 

As uvas não viníferas ou de mesa, são provenientes de outras espécies como 

a Vitis labrusca, Vitis rupestris, Vitis riparia e Vitis bourquina. São uvas mais 

adequadas ao consumo direto, produção de sucos, uvas passas. Também é 

possível produzir vinho a partir desta uva, porém, com qualidade inferior, já que 

estas possuem um sabor acentuado que conseguem esconder outros aromas e 

sabores que o vinho possa apresentar. 

   Com o objetivo de oferecer a melhor experiência de degustação com vinhos 

nacionais, seguem os tipos de vinhos e as vinícolas premiadas selecionadas para 

compor o cardápio da Enoteca de acordo com as premiações da Associação 

Brasileira de Enologia, ABE, (2014) 

 

4.4.1 Fornecedores classificados por tipos de vinho 

 

Vinho Base Para Espumante: 

- Chardonnay - Domno do Brasil (Serra Gaúcha – RS) 

- Chardonnay/PinotNoir/Riesling Itálico - Chandon do Brasil (Serra 

Gaúcha – RS) 

- Pinot Noir/Rose - Casa Valduga (Serra Gaúcha – RS) 

  

Categoria Branco Fino Seco Não Aromático: 

- Riesling Itálico – Luiz Argenta Vinhos Finos (Serra Gaúcha – RS) 

- Chardonnay – Cooperativa Vinícola Nova Aliança (Serra Gaúcha – RS) 

- Chardonnay – Basso Vinhos e Espumantes (Serra Gaúcha – RS) 

  

Categoria Branco Fino Seco Aromático: 

- Sauvignon Blanc – Vinícola Santa Augusta (Videira – SC) 

- Moscato Giallo – Vinícola Don Guerino (Serra Gaúcha – RS) 

  

Categoria Tinto Fino Seco Jovem: 

- Merlot – Vinícola Salton (Serra Gaúcha – RS) 



33 
 

  

Categoria Tinto Fino Seco: 

- Cabernet Franc – Vinícola Valmarino (Serra Gaúcha – RS) 

- Merlot – Vinícola Perini (Serra Gaúcha – RS) 

- Merlot – Vinícola Miolo (Serra Gaúcha – RS) 

- Ancellotta – Cooperativa Vinícola Garibaldi (Serra Gaúcha – RS) 

- Teroldego – Vinícola Monte Rosário – Vinhos Rotava (Serra Gaúcha – 

RS) 

- Tannat – Cooperativa Vinícola Aurora (Serra Gaúcha – RS) 

- Tannat – Dunamis Vinhos e Vinhedos (Campanha Gaúcha – RS) 

- Syrah – Vinícola Miolo (Vale do São Franciso – BA- PB) 

  

4.5  Estudo das Regiões Produtoras 

  

A introdução do cultivo da videira no Brasil tem início datado no ano de 1535, 

quando muitas regiões brasileiras experimentaram a agricultura da uva e a produção 

de vinhos. 

De acordo com o estudo da EMBRAPA (2009) da divisão Uva e Vinho, 

embora a cultura tivesse iniciado em 1535, apenas a partir do século XIX, com a 

chegada dos imigrantes italianos ao Rio Grande do Sul a vitivinicultura se 

desenvolveu e ganhou notoriedade como atividade socioeconômica. 

Conforme os estudos do Instituto Brasileiro do Vinho, o Ibravin, relatório da 

Embrapa Uva e Vinho e pelo órgão Wines of Brasil, foi possível identificar e mesclar 

as informações sobre cultivo de uvas viníferas a seguir. 

Entre as principais regiões brasileiras que hoje se destacam na produção de 

vinhos finos, objeto de estudo deste trabalho para comercialização e divulgação, 

estão: O Estado do Rio Grande do Sul, Estado de Santa Catarina e os Estados de 

Pernambuco e Bahia. 

No Rio Grande do Sul, destacam-se as sub-regiões da Serra Gaúcha, 

Campos de Cima da Serra, Serra do Sudeste e Campanha. 

 

 

 



34 
 

4.5.1 Rio Grande do Sul 

 

O Estado é o mais reconhecido na cultura das vinhas. Entre os principais 

cultivos é possível citar as uvas brancas Chardonnay, Riesling, Itálico e Moscato e 

entre as tintas, a Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Tanat e Pinot Noir. 

Abaixo, as regiões produtoras: 

 

Serra Gaúcha 

 

 Esta é a região de maior destaque no cenário vinícola brasileiro e é 

responsável por oitenta e cinco por cento da produção nacional. As condições 

climáticas desta região são ideais para o desenvolvimento dos vinhedos com solo 

basáltico, clima temperado, noites amenas e verões quentes e secos. Com o 

aquecimento global, o clima tem se tornado mais severo, cada vez mais árido e com 

temperaturas elevadas, aumentando assim gradativamente a qualidade dos vinhos 

tintos.  

A Serra Gaúcha compreende quatro áreas de produção como o Vale dos 

Vinhedos, que ocupa 72,45 quilômetros quadrados entre as cidades de Bento 

Gonçalves, Garibaldi e Monte Belo do Sul. Os municípios de Pinto Bandeira e Monte 

Belo do Sul e região dos Altos Montes que comportam as cidades de Flores da 

Cunha e Nova Pádua.  

 

Campos De Cima Da Serra 

 

Esta é uma região onde os principais diferenciais naturais da área são as 

baixas temperaturas e ventos constantes.  Essa combinação permite uma 

maturação mais longa e um ambiente para que as uvas viníferas demonstrem 

excelente vitalidade. 

 

Serra Do Sudeste 

 

 Fica próxima ao extremo sul do estado e é caracterizada por um relevo de 

serras onduladas e de média altitude. Embora o cultivo de uvas tenha iniciado nesta 

região na década de setenta, foi no ano de dois mil que ganhou notoriedade com 
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investimentos advindos de vinícolas já renomadas da Serra Gaúcha. É vista como 

uma zona promissora mesmo tendo poucos empreendimentos produtores. A maior 

parte das uvas colhidas são transportadas para outros locais para serem vinificada, 

porém, com o aumento da expressividade da localidade e investimentos no negócio, 

mudanças para a concentração da produção devem ocorrer em breve. 

 

Campanha Gaúcha 

 

Com uma localização muito próxima à fronteira com o Uruguai e um dos mais 

antigos vinhedos do Brasil, esta região tem recebido novos investimentos e também 

é considerada como uma grande aposta no setor. Suas características naturais são 

extremamente favoráveis para o cultivo da uva como o solo rico em granito e 

calcário combinado com uma grande variação de temperatura entre o dia e a noite. 

 

4.5.2 Santa Catarina 

 

       O Planalto Catarinense, que abrange as regiões entre Lages, São 

Joaquim e Bom Retiro, compõe a zona produtiva com a maior altitude do país, o que 

confere à produção uma identidade própria. O clima é temperado e úmido com 

temperaturas bastante baixas à noite. Seu solo basáltico oferece complexidade aos 

vinhos tintos, brancos e espumantes.  

Entre o tipos de uvas cultivados estão a branca Chardonnay e tintas Cabernet 

Sauvignon e Merlot. 

 

4.5.3 Bahia e Pernambuco 

 

O Vale do São Francisco, situado entre Bahia e Pernambuco, é um local que 

desperta curiosidade devido às suas características naturais pouco favoráveis para a 

viticultura. Com um clima tropical semiárido uma baixa latitude, a qualidade do vinho 

é determinado pelas técnicas de cultivo e não pelo clima. O resultado da irrigação, 

do solo rochoso e alta incidência do sol é um vinho frutado, com grande 

concentração de açúcar.  

As uvas cultivadas são as brancas Chardonnay, Chinen Blanc, e Moscato 

Cameli. Entre as tintas: Cabernet Sauvignon e Syrah. 
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4.6 Análise dos concorrentes 

 

C’est La Vie Gastronomia 

 

O restaurante C La Vie Brasserie serve pratos da culinária francesa e 

releituras de receitas com temperos e ingredientes brasileiros.  

O espaço possui área exclusiva destinada a uma loja de vinhos, um bar e 

restaurante. O cardápio conta com gastronomia peruana, francesa e brasileira. 

Anexo ao restaurante, a loja de vinhos oferece aos clientes mais de 700 rótulos, de 

14 países. No restaurante, todo o vinho pode ser consumido com o mesmo preço da 

loja. Localização: Bairro Batel. 

 

Bobardí Restaurante 

 

O estabelecimento é um restaurante de comida internacional contemporânea 

que oferece excelentes pratos feitos com ingredientes naturais. Possui um ambiente 

amplo com mezanino. A casa conta com adega, bar e cozinha. 

O diferencial do restaurante é que todos os pratos são feitos com temperos 

extraídos de uma mini-horta cultivada pela própria equipe da cozinha. Para aqueles 

que são vegetarianos, o cardápio tem opções de pratos como saladas e diversos 

tipos de sanduíches. Os pratos de massas são feitos artesanalmente. 

A carta de vinhos oferece marcas nacionais e importadas. Há também drinks 

especiais, diversas cervejas importadas e espumantes.  

 

Vin Bistrô 

 

Localizado em um importante bairro gastronômico, o restaurante Vin Bistrô 

serve pratos da cozinha europeia, vinhos selecionados por renomados sommeliers, 

o estabelecimento possui anexo ao restaurante uma loja de vinhos. No restaurante 

os vinhos tem o mesmo preço da loja. Localização: Bairro Batel. 
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Restaurante Vindouro 

 

O empreendimento oferece pratos de cozinha contemporânea internacional 

bem como vinhos de diversas regiões produtoras do planeta. Entre as opções estão 

os vinhos chilenos, norte americanos, italianos e franceses, entre outros. O bistrô 

possui com iluminação suave e música ambiente lounge. A adega, por sua vez, 

procura reunir rótulos que podem ser consumidos no próprio restaurante ou levados 

para casa. Localização: Bairro Cabral. 

 

Bob & Wine 

 

Bistrô com Bar e Lounge acústico, localizado em região nobre da capital 

paranaense, o lugar busca estimular a apreciação pela boa música e é um ponto de 

encontro de tomadores de vinhos. O Projeto concebido também permite que as 

pessoas tragam vinhos de suas casas para tomar com amigos. Localização: Bairro 

Batel. 

 

Lojas Vino:  

 

Na Capital Paranaense a Vino possui três estabelecimentos e oferece mais 

de 1500 rótulos, de 10 países diferentes. As lojas estão presentes em pontos 

estratégicos da cidade, e encontram-se anexas e restaurantes de alto padrão, que 

oferecem espaços para eventos, cursos e até treinamentos enogastronômicos. Uma 

das lojas também fica localizada no mercado municipal, ambiente muito procurado 

por amantes de bons vinhos nacionais e importados. Possui três endereços na 

cidade. 

 

4.7 Marketing da concorrência 

 

Durante o período referente a esta pesquisa, a presença no ambiente da 

internet foi a mais forte ação de marketing identificada dos concorrentes acima 

citados, além de uma parceria estabelecida. 
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Foram encontrados um vídeo institucional no Youtube e parceria com o Itaú 

Personnalite, ambos realizados pelo restaurante C’est La Vie, como sendo práticas 

que se diferenciam dos outros restaurantes e lojas de vinhos. 

De um modo geral, todos os concorrentes possuem um site falando sobre o 

estabelecimento, cardápio e formas de contato. 

Notas em sites da Cidade de Curitiba, como o Bom Gourmet da Gazeta do 

Povo, entre outras páginas de notícias, denotam o uso de ações de Assessoria de 

Imprensa. 

Páginas em redes sociais, principalmente no Facebook e Foursquare são 

utilizadas pela maioria dos restaurantes e adegas. O site de reservas online 

Restorando também é utilizado por estes concorrentes. 
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5 PLANO FINANCEIRO 

 

5.1 Introdução 

 

O setor brasileiro produtor de vinhos está passando por um momento de 

grande crescimento. Todo ano vários produtores recebem premiações internacionais 

pela qualidade dos seus produtos, o que coloca o vinho brasileiro em destaque no 

mercado internacional. Mesmo dentro deste cenário, o consumidor brasileiro ainda 

não está habituado a consumir vinho no seu dia a dia, consumo que está muito 

aquém de outros países também produtores. Para promover o consumo de vinho e 

difundir os produtos locais, foi proposta a criação de uma Enoteca cujo foco será a 

comercialização de vinhos brasileiros. Neste sentido, foi desenvolvido o seguinte 

estudo para verificar a viabilidade econômica financeira de um empreendimento de 

pequeno porte.  

 

5.2 Análise de viabilidade econômica e financeira 

 

Neste estudo apresentaremos em detalhes os cálculos de estimativas para 

confecção do fluxo de caixa livre do acionista do projeto para avaliarmos a 

viabilidade do projeto a traves de indicadores usados comumente no mercado. 

Começaremos com a projeção da receita e do custo do produto vendido, seguido 

das despesas, juros e impostos. Uma vez projetado o fluxo de caixa, aplicaremos os 

conceitos de Taxa Interna de Retorno (TIR), Valor Presente Líquido (VPL) e Índice 

de Lucratividade para avaliar se o projeto é viável ou não.  

A atividade principal do empreendimento será a compra de vinhos de 

produtores locais, que serão comercializados na forma de garrafas de 750ml e taças 

de aproximadamente 250ml para consumo no local. Além do vinho, também serão 

oferecidas opções de comidas para harmonização. Os tipos de vinhos cobertos pelo 

estudo são: vinho branco (fino), vinho tinto (fino), vinho rosé (fino) e espumante. O 

estabelecimento será localizado em região nobre da cidade de Curitiba para estar 

mais próximo do público alvo (classes A e B). 
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5.2.1 Investimento Inicial 

 

O investimento inicial total projetado será de R$629.119,06 dos quais 

R$300.000,00 serão financiados com capital próprio e o restante (R$229.119,06) 

com capital de terceiros. Os recursos levantados serão alocados da seguinte forma: 

 

Tabela 3: Investimento Inicial 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 

 

A reforma predial contempla a adequação da planta, reformas hidráulica e 

elétrica, pintura e decoração. Dentro de móveis e utensílios para o salão serão 

adquiridas mesas, cadeiras, talheres, taças, copos, etc. Também foi prevista a 

compra de displays de vinhos que servirão tanto para estocagem como decoração 

no salão. A cozinha prevê a compra de fogão, lava louça, geladeiras, panelas e 

utensílios. Junto com a cozinha também será alocado parte dos recursos para 

equipar um pequeno estoque onde serão estocados alimentos. Para a parte 

administrativa foi inclusa a compra de computadores, impressora, telefone e mesas, 

além de um software para gestão do restaurante.  Para o estoque inicial de vinhos 

foi estimado dois meses de faturamento como nível necessário para início das 

operações. No caso dos alimentos, por serem perecíveis, foi optado por manter 

apenas o necessário para duas semanas de faturamento.  Finalmente serão 

alocados R$350.000,00 no caixa como precaução para financiar as atividades da 

empresa nos primeiros meses de atividade, com base na tabela abaixo: 

 

 

Item Valor estimado

Reforma predial 110.000,00          

Móveis e utensílios para o salão 25.850,00            

Displays de vinhos 19.000,00            

Cozinha 11.500,00            

Estoque cozinha 2.500,00               

Escritório 10.840,00            

Estoque inicial de vinhos 65.833,06            

Estoque inicial de alimentos 13.596,00            

Investimento em marketing 20.000,00            

Caixa 350.000,00          

Total 629.119,06          
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Tabela 4: Necessidade de Caixa mínimo inicial 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 

 

5.2.2 Estimativa da receita 

 

A receita foi estimada com base em dados do IBGE e do IPPU. As vendas de 

vinhos foram divididas primeiramente pelo tipo de vinho (tinto, branco, rosé e 

espumante) e depois por modo de apresentação (garrafa de 750ml ou taça de 

250ml). Além disso, cada tipo de bebida foi dividido em quatro categorias em função 

do preço de venda para poder fazer uma previsão de custos e receitas mais 

detalhada, que são: 

 

Tabela 5: categorias em função do preço de venda 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 

 

O preço de venda dos vinhos foi calculado com base em pesquisas em lojas 

online que comercializam estas bebidas
1
. Adicionalmente foi estimado um valor para 

receita com alimentos e bebidas não alcoólicas (em torno de 27% do faturamento 

anual) que serão oferecidas no estabelecimento para harmonização com os vinhos. 

                                                             
1
 Os sites consultados foram: 

www.wine.com.br 
www.meuvinho.com.br 
www.vinhosevinhos.com 
www.sommeliervinhos.com.br 
www.adegabrasil.com 

Caixa Mínimo Inicial Valor mensal Meses Valor estimado

Salários 27.054,00            4,00              108.216,00        

Despesas 23.874,08            4,00              95.496,34          

Fornecedores 39.714,53            2,00              79.429,06          

Margem segurança 66.858,60          

Total 350.000,00        

Categoria

Até R$40,00

Entre R$40,01 e R$60,00

Entre R$60,01 e R$80,00

Entre R$80,01 e R$100,00

Acima de R$100,00
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O estudo prevê crescimento contínuo nos primeiros 5 anos de funcionamento, 

detalhados da seguinte forma: 

 

Tabela 6: Crescimento da receita por ano 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 

 

Com base nestas informações foi elaborado a seguinte projeção de vendas: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X1 X2 X3 X4 X5

Crescimento em relação 

ao periodo anterior
0% 25% 20% 15% 10%
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Tabela 7: Projeção da receita 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 

 

5.2.3 Estimativa dos Custos 

 

O custo foi calculado com base no preço de venda e a margem esperada para 

cada produto, utilizando a seguinte fórmula: 

 

 

Margem Taça X1 X2 X3 X4 X5

Bebida Tipo Categoria

Preço Médio 

Venda Crescimento 0% 25% 20% 15% 10%

Até R$40,00 26,06              Quantidade -                    -                    -                    -                    -                    

Entre R$40,01 e R$60,00 51,01              Quantidade 3.289                4.111                4.933                5.673                6.240                

Entre R$60,01 e R$80,00 65,55              Quantidade 877                    1.096                1.315                1.512                1.663                

Entre R$80,01 e R$100,00 85,92              Quantidade 219                    274                    329                    378                    416                    

Acima de R$100,00 -                   Quantidade -                    -                    -                    -                    

Até R$40,00 9,77                 Quantidade -                    -                    -                    -                    -                    

Entre R$40,01 e R$60,00 19,13              Quantidade 4.229                5.286                6.343                7.294                8.023                

Entre R$60,01 e R$80,00 24,58              Quantidade 1.128                1.410                1.692                1.946                2.141                

Entre R$80,01 e R$100,00 32,22              Quantidade 282                    352                    422                    485                    534                    

Acima de R$100,00 -                   Quantidade -                    -                    -                    -                    

Subtotal R$ 361.793,10     452.230,19     542.653,38     623.994,12     686.400,59     

Até R$40,00 34,35              Quantidade 1.856                2.319                2.783                3.200                3.520                

Entre R$40,01 e R$60,00 50,19              Quantidade 3.711                4.639                5.567                6.402                7.042                

Entre R$60,01 e R$80,00 64,54              Quantidade 1.484                1.856                2.227                2.561                2.817                

Entre R$80,01 e R$100,00 85,45              Quantidade 297                    371                    445                    512                    563                    

Acima de R$100,00 259,46            Quantidade 74                      93                      112                    129                    142                    

Até R$40,00 12,88              Quantidade -                    -                    -                    -                    -                    

Entre R$40,01 e R$60,00 18,82              Quantidade 7.157                8.946                10.735              12.345              13.580              

Entre R$60,01 e R$80,00 24,20              Quantidade 1.908                2.386                2.863                3.292                3.621                

Entre R$80,01 e R$100,00 32,04              Quantidade 382                    477                    572                    658                    724                    

Acima de R$100,00 97,30              Quantidade 95                      119                    143                    164                    180                    

Subtotal R$ 592.828,29     741.106,32     889.416,32     1.022.827,86  1.125.075,07  

Até R$40,00 28,08              Quantidade 1.214                1.518                1.822                2.095                2.305                

Entre R$40,01 e R$60,00 52,09              Quantidade 1.822                2.277                2.732                3.142                3.456                

Entre R$60,01 e R$80,00 69,38              Quantidade 810                    1.012                1.214                1.396                1.536                

Entre R$80,01 e R$100,00 83,44              Quantidade 162                    202                    242                    278                    306                    

Acima de R$100,00 137,12            Quantidade 40                      51                      61                      70                      77                      

Até R$40,00 10,53              Quantidade -                    -                    -                    -                    -                    

Entre R$40,01 e R$60,00 19,53              Quantidade 3.383                4.229                5.075                5.836                6.420                

Entre R$60,01 e R$80,00 26,02              Quantidade 1.562                1.952                2.342                2.693                2.962                

Entre R$80,01 e R$100,00 31,29              Quantidade 208                    260                    312                    359                    395                    

Acima de R$100,00 51,42              Quantidade 52                      65                      78                      90                      99                      

Subtotal R$ 320.128,00     400.172,46     480.102,30     552.076,09     607.334,90     

Até R$40,00 25,87              Quantidade 506                    633                    760                    874                    961                    

Entre R$40,01 e R$60,00 52,45              Quantidade 506                    633                    760                    874                    961                    

Entre R$60,01 e R$80,00 -                   Quantidade -                    -                    -                    -                    

Entre R$80,01 e R$100,00 -                   Quantidade -                    -                    -                    -                    

Acima de R$100,00 -                   Quantidade -                    -                    -                    -                    

Até R$40,00 9,70                 Quantidade 520                    651                    781                    898                    988                    

Entre R$40,01 e R$60,00 19,67              Quantidade 781                    976                    1.171                1.347                1.482                

Entre R$60,01 e R$80,00 -                   Quantidade -                    -                    -                    -                    

Entre R$80,01 e R$100,00 -                   Quantidade -                    -                    -                    -                    

Acima de R$100,00 -                   Quantidade -                    -                    -                    -                    

Subtotal R$ 60.029,54        75.085,85        90.128,47        103.653,17     113.995,00     

Total Garrafas (Qtd) 16.867              21.085              25.302              29.096              32.005              

Total Taças (Qtd) 21.686              27.109              32.529              37.407              41.149              

Total Receita Bebidas 1.334.778,92  1.668.594,82  2.002.300,48  2.302.551,25  2.532.805,57  

Total Receita Comidas 502.000,00     627.500,00     753.000,00     865.950,00     952.550,00     

Receital Total 1.836.778,92  2.296.094,82  2.755.300,48  3.168.501,25  3.485.355,57  

Vinho 

Branco

Vinho 

Tinto

Espuma

nte

Vinho 

Rosé

Garrafa 

750 ml

Taça 

250 ml

Garrafa 

750 ml

Taça 

250 ml

Garrafa 

750 ml

Taça 

250 ml

Garrafa 

750 ml

Taça 

250 ml

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 =
𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎

(1 + %𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚)
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A margem foi estimada com base em estudo da Ibravin em conjunto com a 

Market Analysis (201-?), segundo a qual a margem na venda de vinhos no atacado é 

alta, variando entre 50 a 60%, por se tratar de uma bebida refinada e de maior valor 

agregado. No caso dos vinhos em garrafa foi considerada margem de 55%, 

enquanto que para os vinhos vendidos em taça foi estabelecida uma margem 

superior (60%), em parte para compensar os custos adicionais para disponibilizar a 

bebida no local. No caso das comidas foi fixada uma margem de 35%. Assim sendo, 

foi projetado o custo da seguinte forma: 

 

Tabela 8: Projeção dos custos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 

 

Bebida Tipo Categoria Custo Médio Período X1 X2 X3 X4 X5

Até R$40,00 11,73               Quantidade -                   -                    -                    -                    -                    

Entre R$40,01 e R$60,00 22,96               Quantidade 3.289               4.111                4.933                5.673                6.240                

Entre R$60,01 e R$80,00 29,50               Quantidade 877                   1.096                1.315                1.512                1.663                

Entre R$80,01 e R$100,00 38,66               Quantidade 219                   274                    329                    378                    416                    

Acima de R$100,00 -                    Quantidade -                   -                    -                    -                    -                    

Até R$40,00 3,91                  Quantidade -                   -                    -                    -                    -                    

Entre R$40,01 e R$60,00 7,65                  Quantidade 4.229               5.286                6.343                7.294                8.023                

Entre R$60,01 e R$80,00 9,83                  Quantidade 1.128               1.410                1.692                1.946                2.141                

Entre R$80,01 e R$100,00 12,89               Quantidade 282                   352                    422                    485                    534                    

Acima de R$100,00 -                    Quantidade -                   -                    -                    -                    -                    

Subtotal R$ 156.922,21    196.147,36     235.367,38     270.647,39     297.714,39     

Até R$40,00 15,46               Quantidade 1.856               2.319                2.783                3.200                3.520                

Entre R$40,01 e R$60,00 22,59               Quantidade 3.711               4.639                5.567                6.402                7.042                

Entre R$60,01 e R$80,00 29,04               Quantidade 1.484               1.856                2.227                2.561                2.817                

Entre R$80,01 e R$100,00 38,45               Quantidade 297                   371                    445                    512                    563                    

Acima de R$100,00 116,76             Quantidade 74                     93                      112                    129                    142                    

Até R$40,00 5,15                  Quantidade -                   -                    -                    -                    -                    

Entre R$40,01 e R$60,00 7,53                  Quantidade 7.157               8.946                10.735              12.345              13.580              

Entre R$60,01 e R$80,00 9,68                  Quantidade 1.908               2.386                2.863                3.292                3.621                

Entre R$80,01 e R$100,00 12,82               Quantidade 382                   477                    572                    658                    724                    

Acima de R$100,00 38,92               Quantidade 95                     119                    143                    164                    180                    

Subtotal R$ 256.652,56    320.848,18     385.057,85     442.818,76     487.086,02     

Até R$40,00 12,64               Quantidade 1.214               1.518                1.822                2.095                2.305                

Entre R$40,01 e R$60,00 23,44               Quantidade 1.822               2.277                2.732                3.142                3.456                

Entre R$60,01 e R$80,00 31,22               Quantidade 810                   1.012                1.214                1.396                1.536                

Entre R$80,01 e R$100,00 37,55               Quantidade 162                   202                    242                    278                    306                    

Acima de R$100,00 61,70               Quantidade 40                     51                      61                      70                      77                      

Até R$40,00 4,21                  Quantidade -                   -                    -                    -                    -                    

Entre R$40,01 e R$60,00 7,81                  Quantidade 3.383               4.229                5.075                5.836                6.420                

Entre R$60,01 e R$80,00 10,41               Quantidade 1.562               1.952                2.342                2.693                2.962                

Entre R$80,01 e R$100,00 12,52               Quantidade 208                   260                    312                    359                    395                    

Acima de R$100,00 20,57               Quantidade 52                     65                      78                      90                      99                      

Subtotal R$ 138.262,36    172.834,01     207.354,04     238.438,00     262.304,68     

Até R$40,00 11,64               Quantidade 506                   633                    760                    874                    961                    

Entre R$40,01 e R$60,00 23,60               Quantidade 506                   633                    760                    874                    961                    

Entre R$60,01 e R$80,00 -                    Quantidade -                   -                    -                    -                    -                    

Entre R$80,01 e R$100,00 -                    Quantidade -                   -                    -                    -                    -                    

Acima de R$100,00 -                    Quantidade -                   -                    -                    -                    -                    

Até R$40,00 3,88                  Quantidade 520                   651                    781                    898                    988                    

Entre R$40,01 e R$60,00 7,87                  Quantidade 781                   976                    1.171                1.347                1.482                

Entre R$60,01 e R$80,00 -                    Quantidade -                   -                    -                    -                    -                    

Entre R$80,01 e R$100,00 -                    Quantidade -                   -                    -                    -                    -                    

Acima de R$100,00 -                    Quantidade -                   -                    -                    -                    -                    

Subtotal R$ 25.993,23       32.513,06        39.027,42        44.883,71        49.361,12        

Total Custo Bebidas 577.830,36    722.342,61     866.806,69     996.787,85     1.096.466,21  

Total Custo Comidas 326.300,00    407.875,00     489.450,00     562.867,50     619.157,50     

Custo Total 904.130,36    1.130.217,61  1.356.256,69  1.559.655,35  1.715.623,71  

Garrafa 750 ml

Taça 250 ml

Vinho 

Branco

Vinho 

Tinto

Espuman

te

Vinho 

Rosé

Garrafa 750 ml

Taça 250 ml

Garrafa 750 ml

Taça 250 ml

Garrafa 750 ml

Taça 250 ml
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5.2.4 Estimativa das Despesas 

 

Durante a elaboração do estudo foram abarcadas as principais despesas 

necessárias para o funcionamento da empresa, que são: mão de obra, aluguel, 

eletricidade, água, telefone, taxa do cartão de débito/crédito, marketing e escritório 

de contabilidade.  

Para o cálculo das despesas com mão de obra foram listados os principais 

cargos necessários para o funcionamento da Enoteca e na sequencia foi realizada 

uma pesquisa de salários dos respectivos cargos em sites de empregos online para 

obter uma média salarial. 

Além dos salários também é preciso levar em consideração os encargos 

sociais atrelados a estes, que segundo dados obtidos do site da Delphin 

contabilidade (201-?), são de 80,36% sobre os salários (empresa optante pelo 

regime Simples Nacional). 

Com base nestas informações, chegamos nos seguintes custos: 

 

Tabela 9: Salários e encargos por cargo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 

 

Considerando que o faturamento da empresa nos primeiros anos é reduzido, 

foi estimado o seguinte número de funcionários para equiparar a demanda: 

 

Tabela 10: Quantidade de funcionários necessários por ano 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 

Cargo Escolaridade Mínima Salário Mensal Salário Anual Encargos Total Unitário

Cozinheiro Ensino Técnico 1.700,00            20.400,00         16.393,44    36.793,44       

Garçom Ensino médio 1.200,00            14.400,00         11.571,84    25.971,84       

Caixa Ensino médio 1.400,00            16.800,00         13.500,48    30.300,48       

Enólogo Superior completo 2.300,00            27.600,00         22.179,36    49.779,36       

Sommelier Superior completo 2.100,00            25.200,00         20.250,72    45.450,72       

Gerente Superior completo 3.000,00            36.000,00         28.929,60    64.929,60       

Cargo X1 X2 X3 X4 X5

Cozinheiro 1 1 1 1 1

Garçom 2 2 3 3 3

Caixa 1 1 1 1 1

Enólogo 1 1 1 1 1

Sommelier 2 2 2 2 2

Gerente 1 1 1 1 1

Quantidade de funcionários
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Uma vez definida a quantidade de funcionários e os custos, então projetamos 

os seguintes custos anuais com mão de obra: 

 

Tabela 11: Custos com mão de obra por ano 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 

 

No caso do aluguel foi estimada uma área útil ideal em 372,75m², distribuídos 

da seguinte forma: 

 

Tabela 12: Área total necessária 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 

 

Paralelamente foi realizada uma pesquisa em sites de alugueis online2 para 

obter uma média do custo do m² na região central. Esta pesquisa apresentou os 

seguintes resultados: 

 

 

 

 

 

                                                             
2
 Sites consultados: 

www.imovelweb.com.br 
www.vivareal.com.br 

Cargo

Custo Anual por 

funcionário X1 X2 X3 X4 X5

Cozinheiro 36.793,44                   36.793,44                      36.793,44          36.793,44         36.793,44    36.793,44       

Garçom 25.971,84                   51.943,68                      51.943,68          77.915,52         77.915,52    77.915,52       

Caixa 30.300,48                   30.300,48                      30.300,48          30.300,48         30.300,48    30.300,48       

Enólogo 49.779,36                   49.779,36                      49.779,36          49.779,36         49.779,36    49.779,36       

Sommelier 45.450,72                   90.901,44                      90.901,44          90.901,44         90.901,44    90.901,44       

Gerente 64.929,60                   64.929,60                      64.929,60          64.929,60         64.929,60    64.929,60       

Total 324.648,00                    324.648,00       350.619,84       350.619,84  350.619,84    

Total Operacional 259.718,40                    259.718,40       285.690,24       285.690,24  285.690,24    

Total Administrativo 64.929,60                      64.929,60          64.929,60         64.929,60    64.929,60       

Área (m²)

Salão 300

Banheiros 12

Escritório 12

Cozinha 8,75

Estoque 40

Total m² 372,75
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Tabela 13: Média do custo de aluguel por bairro 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 

 

Com base no resultado, foi escolhido o bairro Bigorrilho por apresentar, na 

nossa visão, um custo benefício superior às outras opções pesquisadas 

(R$22,22/m²). Além disso, este bairro fica próximo do nosso público alvo, o que 

facilitaria o acesso aos consumidores. O cálculo do custo do aluguel será a 

quantidade de m² vezes o custo do m²: 

 

 

 

 

 

Finalmente foi estimado um custo anual de R$1.000,00 de IPTU e R$400,00 

de taxa de coleta de lixo (dados da Prefeitura de Curitiba). 

Com base nestes dados podemos estimar o custo anual em R$100.768,01. 

 

Tabela 14: Custo anual com aluguel 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 

 

Para o cálculo das taxas administrativas da máquina de cartão de débito e 

crédito utilizamos como base as taxas cobradas pela operadora BIN, que são 

R$97,00 de aluguel da máquina, 1,85% sobre as vendas a débito e 2,85% nas 

vendas a crédito (dados da Automec). Baseado em relatório da ABECS (Associação 

Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços) (2015) que mostra que 

das vendas realizadas com cartões 63% correspondem a crédito e 37% débito 

Média de Custo M²

Agua Verde 21,40                              

Batel 40,36                              

Bigorrilho 22,22                              

Custo

Aluguel 8.280,67      

IPTU 1.000,00      

Coleta Lixo 400,00          

Total Ano 100.768,01 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐴𝑙𝑢𝑔𝑢𝑒𝑙 = 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑚² × 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑜 𝑚² 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐴𝑙𝑢𝑔𝑢𝑒𝑙 = 372,75𝑚² × 𝑅$22,22 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝐴𝑙𝑢𝑔𝑢𝑒𝑙 = 𝑅$8.280,67 
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aplicaremos estes percentuais na nossa projeção da receita para obtermos os 

gastos com taxas administrativas:  

 

Tabela 15: Gastos com taxas administrativas da máquina de cartão 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 

 

As despesas com marketing terão um valor de R$78.921,00 para o primeiro 

ano e R$44.400,00 para os anos seguintes. 

 

Tabela 16: Gastos com marketing por ano 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 

 

As demais despesas (eletricidade, água, telefone e escritório de 

contabilidade) foram estimadas como fixas mensais, sendo elas: 

 

Tabela 17: Outras despesas por ano 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 

 

Além das despesas até aqui apresentadas, incluímos R$5.000,00 de 

despesas mensais ou R$60.000,00 anuais para cobrir outras despesas e imprevistos 

não contemplados na análise. 

Com base nestas estimativas, calculamos as despesas totais por período: 

 

 

Período X1 X2 X3 X4 X5

Faturamento 1.836.778,92  2.296.094,82  2.755.300,48  3.168.501,25  3.485.355,57  

Cartão Crédito (63%) 1.157.170,72  1.446.539,74  1.735.839,30  1.996.155,79  2.195.774,01  

Taxa máquina Crédito (2,85%) 32.979,37        41.226,38        49.471,42        56.890,44        62.579,56        

Cartão Débito (37%) 679.608,20     849.555,08     1.019.461,18  1.172.345,46  1.289.581,56  

Taxa máquina Débito (1,85%) 12.572,75        15.716,77        18.860,03        21.688,39        23.857,26        

Aluguel máquina 1.164,00          1.164,00          1.164,00          1.164,00          1.164,00          

Total despesas máquina 46.716,12        58.107,15        69.495,45        79.742,83        87.600,82        

Período X1 X2 X3 X4 X5

Marketing 78.921,00        44.400,00        44.400,00        44.400,00        44.400,00        

Período Custo mensal X1 X2 X3 X4 X5

Eletricidade 2.000,00          24.000,00        24.000,00        24.000,00        24.000,00        24.000,00 

Água 1.500,00          18.000,00        18.000,00        18.000,00        18.000,00        18.000,00 

Telefone 200,00              2.400,00          2.400,00          2.400,00          2.400,00          2.400,00    

Escritorio Contabilidade 200,00              2.400,00          2.400,00          2.400,00          2.400,00          2.400,00    
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Tabela 18: Total de despesas por ano 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 

 

5.2.5 Financiamento 

 

Para o capital de terceiros foi escolhido o financiamento do BNDES, 

através do Cartão BNDES, que possui crédito de R$1 milhão com taxa de 1,24% ao 

mês ou 15,9%
3
 ao ano, a mais baixa levantada pela nossa pesquisa. 

 

5.2.6 Cálculo da tributação 

 

O empreendimento será enquadrado no regime tributário Simples Nacional 

(Empresa de pequeno porte), visto que a receita anual não ultrapassa 

R$3.600.000,00. Com base nas alíquotas estabelecidas na legislação, teremos as 

seguintes despesas com tributos: 

 

Tabela 19: Tributos por ano / Simples Nacional 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 

 

 

 

                                                             
3 Disponível em: www.cartaobndes.gov.br/cartaobndes/. Acessado em: 15 de Out de 2015. 

Período X1 X2 X3 X4 X5

Aluguel 100.768,01     100.768,01     100.768,01     100.768,01     100.768,01     

Eletricidade 24.000,00        24.000,00        24.000,00        24.000,00        24.000,00        

Água 18.000,00        18.000,00        18.000,00        18.000,00        18.000,00        

Telefone 2.400,00          2.400,00          2.400,00          2.400,00          2.400,00          

Taxa cartão 46.716,12        58.107,15        69.495,45        79.742,83        87.600,82        

Outros 60.000,00        60.000,00        60.000,00        60.000,00        60.000,00        

Escritorio Contabilidade 2.400,00          2.400,00          2.400,00          2.400,00          2.400,00          

Marketing 78.921,00        44.400,00        44.400,00        44.400,00        44.400,00        

Mão de Obra (Adm) 64.929,60        64.929,60        64.929,60        64.929,60        64.929,60        

Mão de Obra (Oper) 259.718,40     259.718,40     285.690,24     285.690,24     285.690,24     

Total 657.853,12     634.723,16     672.083,30     682.330,68     690.188,66     

Simples Nacional X1 X2 X3 X4 X5

Receita 1.836.778,92  2.296.094,82  2.755.300,48  3.168.501,25  3.485.355,57  

Alíquiota 9,95% 10,13% 11,23% 11,42% 11,61%

Total 182.759,50     232.594,41     309.420,24     361.842,84     404.649,78     
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5.2.7 Taxa Mínima de Atratividade (Capital Próprio) 

 

Para o cálculo da TMA do capital próprio foi aplicada a fórmula apresentada 

por Abreu Filho (2012, p. 58). Para as variáveis Rf (taxa livre de risco) e Rm-Rf 

(prémio de risco de mercado) utilizou-se os valores apresentados pela Inva Capital, 

consultoria de investimentos localizada em Curitiba, pois assim estaremos utilizando 

taxas mais justas e próximas da realidade. Os valores apresentados são 10,74% 

para a taxa livre de risco e 5,53% para o prémio de risco.  

No caso do Beta, foi utilizado como base o valor apresentado por Damodaran 

(2015) para restaurantes em mercados emergentes de 1,04 (alavancado).  

Uma vez definidas as variáveis, aplicamos a fórmula do custo do capital 

próprio (Abreu Filho et al., 2012, p. 58) para determinar a TMA, retornando um valor 

de 16,5% ao ano : 

 

 

 

 

 

5.2.8 Valor da perpetuidade 

 

Para a análise de viabilidade financeira precisamos também levar em 

consideração ou valor da perpetuidade da empresa, ou seja, o valor dos fluxos de 

caixa futuros que serão gerados pela empresa após o último período apresentado 

nesta análise. Para isso utilizamos a fórmula apresentada por Abreu Filho (2012, p. 

146) com uma expectativa de crescimento continuo anual de 1,5% e a TMA de 

16,5%. Com estes dados chegamos no valor da perpetuidade (ou valor residual) de 

R$2.488.452,81. 

 

 

 

 

 

 

 

𝑉𝑅 =
𝐹𝐶𝐿𝐴𝑛 × (1 + 𝑔)

(𝑇𝑀𝐴 − 𝑔)
 

𝑅 = 𝑅𝑓 + 𝛽𝑒 × (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) 

𝑅 = 10,74% + 1,04 × (5,53%) 

𝑅 = 16,5% 

𝑉𝑅 = 𝑅$2.380.542,67 

𝑉𝑅 =
𝑅$356.871,91 × (1 + 1,5%)

(16,5% − 1,5%)
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5.2.9 Projeção do Fluxo de Caixa Livre do Acionista (FCLA) 

 

Partindo das informações apresentadas até o momento construímos o 

seguinte fluxo de caixa livre do acionista (FCLA): 

 

Tabela 20: Fluxo de caixa livre do acionista (FCLA) 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 

 

5.2.10 Análise de viabilidade 

 

Com base no FCLA aplicaremos os conceitos de Taxa Interna de Retorno 

(TIR), Valor Presente Líquido, Payback e Índice de Lucratividade para avaliar a 

viabilidade do empreendimento. 

O cálculo da TIR retornou o valor de 46,2% que quando comparado com a 

Taxa Mínima de Atratividade de 16,5% para o capital próprio, indica o investimento é 

viável pois o retorno é superior ao mínimo esperado (TIR > TMA). 

Para o VPL obtivemos o valor de R$1.080.112,71, ou seja, os fluxos de caixa 

futuros do empreendimento trazidos a valor presente pela TMA (16,5%) foram 

suficientes para pagar o investimento inicial (R$629.119,06), remunerar o 

investimento a uma taxa de 16,5% ao ano e ainda teve uma sobra de 

R$1.080.112,71, indicando que o investimento resultará em lucro ao investidor. 

No caso do Payback, a entradas do fluxo de caixa irão pagar o investimento 

inicial após 3,76 anos ou 3 anos e 9 meses. 

 

 

 

0 X1 X2 X3 X4 X5

Receita Bruta 1.836.778,92  2.296.094,82  2.755.300,48  3.168.501,25  3.485.355,57     

(-) Simples Nacional 182.759,50-     232.594,41-     309.420,24-     361.842,84-     404.649,78-        

(=) Receita Líquida 1.654.019,42  2.063.500,42  2.445.880,23  2.806.658,41  3.080.705,79     

(-/+) Custos 904.130,36-     1.130.217,61-  1.356.256,69-  1.559.655,35-  1.715.623,71-     

(=) Lucro Bruto 749.889,06     933.282,81     1.089.623,54  1.247.003,05  1.365.082,08     

(-/+) Despesas diversas 657.853,12-     634.723,16-     672.083,30-     682.330,68-     690.188,66-        

(-) Depreciações e amortizações 18.219,00-        18.219,00-        18.219,00-        18.219,00-        18.219,00-           

(-) Despesas financeiras (juros) 52.454,85-        52.454,85-        52.454,85-        52.454,85-        52.454,85-           

(=) Lucro Líquido 21.362,09        227.885,80     346.866,39     493.998,52     604.219,56        

(+) Depreciações e amortizações 18.219,00        18.219,00        18.219,00        18.219,00        18.219,00           

(-) Investimentos em ativos fixos 629.119,06-        

(-) Investimentos em capital de giro (ΔNCG) 36.735,58-        82.657,47-        137.763,48-     201.133,51-     270.840,62-        

(+) Valor Residual 2.380.542,67     

(=) Fluxo de caixa livre do acionista (FCLA) 629.119,06-        2.845,51          163.447,33     227.321,91     311.084,02     2.732.140,61     
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Tabela 21: Payback 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 

 

Finalmente temos o IL, cujo resultado foi 2,72, o que indica que as entradas 

de caixa futuras trazidas a valor presente representam 2,72 vezes o investimento 

inicial, o que representa um bom retorno sobre o capital investido. 

 

Tabela 22: Resumo dos indicadores de viabilidade 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 

 

5.3 Construção de cenários 

 

O estudo apresentado até o momento foi concebido considerando dados 

estatísticos disponíveis em artigos e livros para simular o provável desempenho do 

empreendimento. Na falta destas informações, foram utilizadas estimativas que, na 

nossa visão, são razoáveis e próximas da realidade. Por este motivo, existe um risco 

inerente ao projeto de que as projeções não se concretizem, o que poderia desviar o 

retorno do projeto daquilo que tinha sida planejado. Por causa desta subjetividade, é 

recomendado que sejam criados diversos cenários onde serão alteradas algumas 

variáveis que poderão colocar o projeto em risco. A partir dos novos resultado 

obtidos serão traçados planos de ação de forma a estar prevenidos contra as 

situações adversas e assim reduzir o risco. 

 

Período Inicial Entradas Caixa Saldo

0 629.119,06-     629.119,06-     

1 2.845,51          626.273,55-     

2 163.447,33     462.826,22-     

3 227.321,91     235.504,31-     

4 311.084,02     75.579,70        

5 2.732.140,61  2.807.720,31  

Payback

Indicador

TIR 46,2%

VPL 1.080.112,71  

Payback 3,76                  

IL 2,72                  
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5.3.1 Cenário 1: queda na quantidade de clientes 

 

Para o cálculo deste cenário foi considerada uma queda no número de 

clientes na ordem de 20%, mantendo as demais variáveis fixas. Desta forma, 

teremos o seguinte resultado: 

 

Tabela 23: Fluxo de caixa livre do acionista (FCLA) - Cenário 1 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 

 

Tabela 24: Resumo dos indicadores de viabilidade - Cenário 1 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 

 

Mesmo com uma queda significativa na receita, podemos perceber que o 

projeto continuará viável do ponto de vista financeiro (VPL > 0, TIR > TMA), porém 

pequenas alterações no cálculo da TMA (aumento do risco Brasil, por exemplo) 

podem levar o projeto a ser inviável. O prazo do payback também aumentou 

consideravelmente (de 3,76 anos para 6,98 anos). 

Em vista disto, medidas terão que ser adotadas para tornar o projeto mais 

atrativo. Entre as medidas possíveis para aumentar a lucratividade podemos citar: 

Redução da folha de pagamento: com uma queda na quantidade de clientes, será 

necessário revisar se a quantidade de funcionários (garçons e sommeliers) está 

adequada à demanda. Também deve ser avaliada a possibilidade de troca de 

funcionários por outros com remuneração inferior;  

0 X1 X2 X3 X4 X5

Receita Bruta 1.469.461,65  1.836.715,60  2.203.979,34  2.534.423,14  2.787.941,31     

(-) Simples Nacional 132.692,39-     182.753,20-     223.263,11-     261.552,47-     313.085,81-        

(=) Receita Líquida 1.336.769,27  1.653.962,40  1.980.716,23  2.272.870,67  2.474.855,50     

(-/+) Custos 723.320,41-     904.100,42-     1.084.886,34-  1.247.549,60-  1.372.336,56-     

(=) Lucro Bruto 613.448,86     749.861,98     895.829,89     1.025.321,07  1.102.518,94     

(-/+) Despesas diversas 648.743,65-     623.330,55-     658.410,53-     666.605,54-     672.892,79-        

(-) Depreciações e amortizações 18.219,00-        18.219,00-        18.219,00-        18.219,00-        18.219,00-           

(-) Despesas financeiras (juros) 49.936,48-        49.936,48-        49.936,48-        49.936,48-        49.936,48-           

(=) Lucro Líquido 103.450,28-     58.375,95        169.263,88     290.560,05     361.470,68        

(+) Depreciações e amortizações 18.219,00        18.219,00        18.219,00        18.219,00        18.219,00           

(-) Investimentos em ativos fixos 613.317,95-        

(-) Investimentos em capital de giro (ΔNCG) 29.389,23-        66.123,55-        110.203,13-     160.891,59-     216.650,42-        

(+) Valor Residual 1.103.879,90     

(=) Fluxo de caixa livre do acionista (FCLA) 613.317,95-        114.620,51-     10.471,41        77.279,75        147.887,46     1.266.919,15     

Indicador

TIR 17,0%

VPL 15.784,82        

Payback 6,98                  

IL 1,03                  
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Investimento em marketing: uma forma de atrair mais clientes é fazer investimentos 

mais pesados em propaganda. Um estudo teria que ser elaborado para avaliar a 

eficiência do nosso plano de marketing e procurar opções de investimento que 

possam trazer retorno à empresa, que podem incluir promoções, vales presente, 

etc.; 

Vendas online: embora não faça parte do projeto inicial, as disponibilização de 

produtos online pode representar um aumento significativo nas vendas com um 

custo relativamente baixo. 

 

5.3.2 Cenário 2: queda na quantidade de clientes e aumento nas despesas 

 

Neste cenário, além de uma queda na quantidade de clientes (20%, mesma 

situação do cenário anterior), também iremos avaliar o impacto de um aumento nas 

despesas na ordem de 10%, sendo que as demais variáveis continuarão iguais. 

Assim, teremos o seguinte resultado: 

 

Tabela 25: Fluxo de caixa livre do acionista (FCLA) - Cenário 2 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 

 

Tabela 26: Resumo dos indicadores de viabilidade - Cenário 2 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 

 

0 X1 X2 X3 X4 X5

Receita Bruta 1.469.461,65  1.836.715,60  2.203.979,34  2.534.423,14  2.787.941,31     

(-) Simples Nacional 132.692,39-     182.753,20-     223.263,11-     261.552,47-     313.085,81-        

(=) Receita Líquida 1.336.769,27  1.653.962,40  1.980.716,23  2.272.870,67  2.474.855,50     

(-/+) Custos 723.320,41-     904.100,42-     1.084.886,34-  1.247.549,60-  1.372.336,56-     

(=) Lucro Bruto 613.448,86     749.861,98     895.829,89     1.025.321,07  1.102.518,94     

(-/+) Despesas diversas 713.618,02-     685.663,61-     724.251,59-     733.266,09-     740.182,07-        

(-) Depreciações e amortizações 20.040,90-        20.040,90-        20.040,90-        20.040,90-        20.040,90-           

(-) Despesas financeiras (juros) 54.930,12-        54.930,12-        54.930,12-        54.930,12-        54.930,12-           

(=) Lucro Líquido 175.140,19-     10.772,65-        96.607,28        217.083,95     287.365,85        

(+) Depreciações e amortizações 20.040,90        20.040,90        20.040,90        20.040,90        20.040,90           

(-) Investimentos em ativos fixos 613.317,95-        

(-) Investimentos em capital de giro (ΔNCG) 29.389,23-        66.123,55-        110.203,13-     160.891,59-     216.650,42-        

(+) Valor Residual 614.478,31        

(=) Fluxo de caixa livre do acionista (FCLA) 613.317,95-        184.488,52-     56.855,30-        6.445,05          76.233,26        705.234,64        

Indicador

TIR -1,8%

VPL 439.360,25-     

Payback 12,07                

IL 0,28                  
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Como podemos observar, estas alterações impactaram fortemente na 

lucratividade do empreendimento, transformando o lucro em um prejuízo bastante 

significativo (VPL R$-439.360,25). Um cenário de queda nas receitas e aumento dos 

custos é bastante crítico para qualquer empresa, reforçando a necessidade de um 

acompanhamento continuo logo nos primeiros meses de vida da empresa. Caso 

seja identificado que um cenário como este está se formando, medidas devem ser 

tomadas urgentemente. Além daquelas mencionadas no cenário anterior (redução 

da folha de pagamento, investimentos em marketing e vendas online), também pode 

ser necessário: 

Aumento do capital próprio: caso a empresa venha a ter problemas de caixa, pode 

ser necessário aportes adicionais para manter a operação. Os sócios devem estar 

cientes desta possibilidade e é recomendado que tenham uma reserva de capital 

para esta situação; 

Reforma da planta: além do caixa da empresa, pode ser necessário novos 

investimentos na planta ou na decoração para atrair mais clientes; 

Pesquisa de mercado: para identificar possíveis falhas no planejamento de 

marketing ou procurar novos nichos de mercado, que podem apresentar alterações 

no foco do empreendimento visando atrair mais clientes, como por exemplo 

aumentar a oferta de pratos disponíveis no cardápio, o que demandaria 

investimentos com reforma da cozinha e aumento do quadro de funcionários; 

 

5.3.3 Cenário 3: aumento do investimento inicial 

 

Neste cenário iremos identificar o impacto sobre a viabilidade do projeto de 

um aumento no valor do investimento inicial em R$200.000,00 (aumento de 

aproximadamente 31,8%), que serão financiados com capital de terceiros. Desta 

forma, teremos o seguinte resultado: 
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Tabela 27: Fluxo de caixa livre do acionista (FCLA) - Cenário 3 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 

 

Tabela 28: Resumo dos indicadores de viabilidade - Cenário 3 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 

 

Podemos observar que com o aumento da necessidade do investimento 

inicial a lucratividade do projeto foi reduzida, além de um ter um aumento no 

payback. Mesmo assim, continua sendo um investimento bastante atrativo por 

apresentar uma TIR bastante elevada. Entre as medidas que poderiam ser adotadas 

temos: 

Redistribuição do investimento: caso seja percebido que algum dos itens planejados 

no investimento inicial terá seu valor ultrapassado, então deve ser feita uma análise 

para tentar reduzir os custos de outros itens de forma a ficar dentro do total 

planejado, desde que não afete o padrão dos serviços e produtos oferecidos para 

não impactar nas demais variáveis (por exemplo, a receita); 

Direcionar o custo para aumento da receita: caso não seja possível evitar o aumento 

do investimento inicial, deve-se tentar direcionar o investimento adicional de forma a 

que não se torne apenas custo, mas que também traga possibilidade de aumento 

nas receitas. Por exemplo, se o investimento com decoração for ultrapassar o 

planejado, pode ser uma oportunidade para rever o projeto e procurar outras opções 

que antes não estavam sendo contempladas por causa do orçamento planejado 

0 X1 X2 X3 X4 X5

Receita Bruta 1.836.778,92  2.296.094,82  2.755.300,48  3.168.501,25  3.485.355,57     

(-) Simples Nacional 182.759,50-     232.594,41-     309.420,24-     361.842,84-     404.649,78-        

(=) Receita Líquida 1.654.019,42  2.063.500,42  2.445.880,23  2.806.658,41  3.080.705,79     

(-/+) Custos 904.130,36-     1.130.217,61-  1.356.256,69-  1.559.655,35-  1.715.623,71-     

(=) Lucro Bruto 749.889,06     933.282,81     1.089.623,54  1.247.003,05  1.365.082,08     

(-/+) Despesas diversas 657.853,12-     634.723,16-     672.083,30-     682.330,68-     690.188,66-        

(-) Depreciações e amortizações 38.219,00-        38.219,00-        38.219,00-        38.219,00-        38.219,00-           

(-) Despesas financeiras (juros) 84.330,76-        84.330,76-        84.330,76-        84.330,76-        84.330,76-           

(=) Lucro Líquido 30.513,82-        176.009,89     294.990,48     442.122,61     552.343,65        

(+) Depreciações e amortizações 38.219,00        38.219,00        38.219,00        38.219,00        38.219,00           

(-) Investimentos em ativos fixos 829.119,06-        

(-) Investimentos em capital de giro (ΔNCG) 36.735,58-        82.657,47-        137.763,48-     201.133,51-     270.840,62-        

(+) Valor Residual 2.164.722,39     

(=) Fluxo de caixa livre do acionista (FCLA) 829.119,06-        29.030,40-        131.571,42     195.446,00     279.208,10     2.484.444,42     

Indicador

TIR 32,7%

VPL 676.319,78     

Payback 4,79                  

IL 1,82                  
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anteriormente. Este tipo de análise prevê que a necessidade de investimento 

adicional seja percebida com antecedência suficiente para suportar tais alterações. 
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6 CONCLUSÃO 

 

No transcurso deste trabalho foi possível identificar os diversos agentes que 

irão compor a cadeia de valor da empresa. O público alvo em potencial foi 

identificado como indivíduos com nível de renda igual ou maior a três salários 

mínimos, formação académica superior completa ou maior, uma identidade de estilo 

de vida saudável e que valoriza o sentimento de elegância e diferenciação dos 

outros grupos.  

Da mesma forma, os principais fornecedores foram localizados na região do 

Rio Grande do Sul com produção focada nas categorias: Branco Fino Seco, Tinto 

Fino Seco Jovem e Tinto Fino Seco. Também foram encontrados produtores da 

região de Pernambuco, Santa Catarina, e Bahia com qualidades de uvas diferentes 

devido ao clima e variações do solo. 

Com base nestes dados foi elaborada uma estimativa das informações 

financeiras de um empreendimento em potencial e, na falta destes, estimativas que 

acreditamos serem razoáveis, sempre mantendo a neutralidade e o bom senso para 

determinar a viabilidade do projeto. 

Desta forma, podemos concluir que com base nos atributos da produção 

brasileira, a capacidade de compra do público alvo e a diferenciação do plano de 

negócio proposta, que é de oferecer somente vinhos nacionais, comidas típicas 

brasileiras, incentivando assim a fabricação regional, aliados a bons resultados nos 

indicadores financeiros, temos um cenário favorável para a criação de uma enoteca 

nacional, representando uma oportunidade de negócio viável economicamente e 

com benefícios para toda cadeia de produção, capaz de gerar retornos maiores do 

que os recursos investidos na sua implantação.  

Cabe salientar que a viabilidade deste projeto é baseada numa taxa mínima 

de atratividade (TMA) de 16,5%, valor que pode ser diferente para outros 

investidores em potencial. Sendo assim, esta projeção deve ser considerada apenas 

como uma referência e, caso haja intenção de colocar em pratica o projeto, os 

cálculos e estimativas devem ser revistos para adequar o modelo à realidade e 

expectativas de cada investidor. 
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