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1. SUMÁRIO EXECUTIVO  

Este Plano de Negócio é sobre um beer truck, o NYCbeer. Um beer truck 

tem o mesmo conceito de gastronomia móvel de um food truck, mas com foco 

somente em cervejas especiais/ artesanais. A ideia surgiu, pois nas feiras 

gastronômicas de Curitiba o foco são as comidas de rua – pouca ou nenhuma 

opção de bebidas diferentes para ter uma experiência ainda mais especial. 

O NYCbeer se diferencia do que vêm surgindo no mercado, pois não é um 

brewpub, ou seja, uma extensão de um bar conhecido que acaba participando de 

alguns eventos levando a marca, é um empreendimento que vai revender as 

melhores e mais conhecidas cervejas artesanais dos melhores fornecedores 

microcervejeiros do Sul/Sudeste do país. 

Há uma grande oportunidade, pois os consumidores de cervejas artesanais 

não realizam planejamentos de compra e a decisão ocorre no ponto de venda. 

Segundo a pesquisa de mercado apresentada neste plano, 82% dos 

consumidores afirmam realizar suas compras de cervejas especiais em 

supermercados por conveniência, não estava planejado, mas estava exposto e 

acabam por comprar o produto. Por este motivo, o NYCbeer seria adequado: cria 

conveniência, cria a oportunidade de venda, cria necessidade para o cliente – 

“Saiba onde está o seu mercado alvo e coloque seu truck na frente dele”.  

Além do fato acima, o setor cervejeiro está em constante ascensão e ainda 

gera lucro para a economia, apesar da inflação/recessão da economia brasileira 

neste momento. O mercado de cervejas artesanais no Brasil vem apresentando 

crescimento anual entre 30% e 40% desde 2010. 

Por outro lado, há uma forte tendência de grandes produtoras de cerveja, 

como AMBEV, comprarem a marca de diversas microcervejarias – garantindo 

todos os benefícios da marca e adquirindo a distribuição exclusiva conforme 

logística da empresa. Por este motivo, o empreendimento poderia perder 

fornecedores. Para que esta ameaça não seja tão significativa, é importante ser 

parceiro de diferentes marcas, as menores e maiores, para garantir um bom 

portfólio. 



11 

 

 

Quanto à pesquisa de mercado, análise da demanda, a pesquisa apontou 

que 81% dos entrevistados consomem cerveja semanalmente e que 84% 

consomem de 1 a 3 garrafas por situação de consumo. Por isso, o que era 

previsto se confirmou através desta pesquisa: hoje os consumidores prezam 

muito mais por qualidade do que quantidade. Em seus cinco critérios de avaliação 

para compra de cervejas artesanais, o ranking se deu da seguinte forma: 

Qualidade, Estilos, Preço, Indicação e Inovação. 

O NYCbeer é pioneiro em Curitiba, mas a concorrência direta são os trucks 

especializados em comida que decidem disponibilizar outros tipos de bebida, 

entre elas cerveja. Para diminuir o impacto desta concorrência, é necessário que 

a marca sobressaia com diferentes opções de cerveja e que tenham a melhor 

qualidade (melhor custo benefício). Estes serão os pontos fortes do NYCbeer – as 

melhores cervejas artesanais pelo melhor custo e uma marca/ identidade visual 

forte. 

Falando em marca, a estratégia de Marketing da NYCBeer é primeiramente 

ser original. Incorporar singularidade a todos os aspectos do negócio – desde o 

design do truck até as embalagens para presente. O cliente tem que entender a 

proposta só de olhar para o truck para não confundir o que está sendo oferecido. 

Este projeto terá um alto investimento em Marketing para trabalhar a percepção 

da marca, logo, identidade visual, cores, redes sociais, aplicativo no celular, etc. 

A estratégia também é manter os clientes constantemente informados 

sobre a localização do truck e também fornecer desconto para os clientes que 

fizerem check-in no facebook para movimentar as páginas das redes sociais e 

divulgar para os amigos e seguidores. 

Em relação às forças e fraquezas do negócio, o grande diferencial do 

NYCbeer é o fato de trazer um novo conceito - distribuir as melhores marcas de 

cervejas especiais através de parcerias com os principais microcervejeiros do 

Sul/Sudeste do Brasil. Além disso, o setor em ascensão e alta procura podem ser 

bons aliados a curto e longo prazo. O que pode ser uma desvantagem, é o fato de 

o truck não ter opção de comida e, por isso, o cliente teria que enfrentar duas filas 

e isso pode afastá-los. Para fazer com que esse processo valha a pena, poderia 



12 

 

 

ser feito uma parceria com os food trucks, por exemplo, dicas do que harmoniza 

melhor com a escolha do cliente, algum desconto, venda casada, etc. 

Os fornecedores serão exclusivos através de contrato de parceira com as 

microcervejarias parceiras – as principais de acordo com a pesquisa de demanda 

no sul/sudeste do país: Eisenbahn (Blumenau), Colorado (São Paulo), DUM 

Cervejaria (Curitiba), Bodebrown (Curitiba), Tupiniquim (Porto Alegre). 

Outra vantagem do negócio é que não há necessidade de contratação de 

funcionários no primeiro momento, pois os próprios sócios vão atuar no negócio. 

Portanto, custos com folha de pagamento, recolhimento INSS, FGTS, férias, 13º 

salário, etc. serão nulos. 

Em relação ao estudo financeiro, o valor total do investimento inicial é de 

aproximadamente 85 mil reais – o que considera: valor do truck, custo do ponto 

das feiras gastronômicas, custo de adaptação do veículo, propaganda, 

equipagem, estoque inicial, etc. Dentre os custos de investimento, o mais 

significativo é o próprio truck que custa um valor total de 30 mil reais (35% do 

valor total de investimento). O valor do investimento foi estimado de maneira 

pessimista – o valor do truck é o preço de um veículo top de linha, o custo do 

ponto da feira é 20% maior do que o ponto que está hoje à venda, o custo para 

adaptação do veículo foi mantido, mas como não precisaria de cozinha, este valor 

diminuiria; 

De acordo com os índices financeiros para avaliar a viabilidade do negócio, 

o payback será de 3,4 anos, o Valor Presente Líquido do projeto será de  

R$38.601,39 e a Taxa Interna de Retorno de 26,03%. O cenário é considerado o 

cenário provável. Os custos fixos (água, luz, internet, limpeza do veículo, 

manutenção, etc.) estimados são os custos prováveis – a análise foi real e 

conservadora baseado nas informações do Presidente da Associação de Food 

Trucks da Praça da Ucrânia, Oswaldo Brasil. Quanto aos custos variáveis foram 

projetados de forma provável – o valor dos impostos baseados na tabela do 

Simples Nacional e o custo com fornecedores baseado no valor de custo do 

produto em atacado (de 20% a 35% do preço de venda). 
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Analisando o cenário e premissas acima, a decisão será seguir com o 

projeto se houver um ponto disponível nas feiras de Curitiba. De modo geral, o 

retorno financeiro é bom (VPL positivo), apesar de o payback de 3 anos e meio 

ser um pouco longo para quem precisa de liquidez imediata. Outro motivo para 

seguir com o projeto é que a Taxa Interna de Retorno (TIR) é maior do que o 

custo do dinheiro. Porém, é necessário empreender sem necessidade de dinheiro 

avaliando com calma os riscos expostos neste plano de negócios. 
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2. A Empresa – Descrição Geral 

 A solução encontrada e a identificação do negócio 

A ideia do empreendimento surgiu pela própria percepção dos sócios: Em 

feiras gastronômicas e de rua, têm-se muitas opções de food trucks com 

propostas muito parecidas. Porém, com opções limitadas ou sem opções de 

bebida. Pensando em como este fato poderia ser uma oportunidade, os sócios 

resolveram unir o útil ao agradável, ou seja, a paixão por cerveja artesanal com a 

oportunidade de desenvolver um truck somente de cervejas e chopps artesanais. 

VISÃO, MISSÃO, OBJETIVOS E VALORES 

Missão: Oferecer excelência e praticidade na distribuição das melhores cervejas 

artesanais por meio da gastronomia móvel para agregar valor ao dia a dia de seus 

consumidores. 

Visão: Ser Top of Mind, referência e presença requisitada nas feiras 

gastronômicas em Curitiba nos próximos três anos. 

Objetivos: Atender às expectativas dos clientes com diferentes opções de 

cervejas e chopps artesanais; Prezar pela qualidade, conveniência e rapidez no 

atendimento. 

Valores: Excelência, integridade, ética e praticidade. 

VANTAGENS COMPETITIVAS 

A real vantagem competitiva de uma cerveja artesanal é a qualidade, 

variedade, tempo dispendido para fazer o produto e a personalidade. Não 

somente em relação a cervejas, mas também em relação a produtos artesanais, a 

importância que o consumidor tem dado à qualidade dos produtos, e não mais à 

quantidade consumida, ajuda a puxar a venda da produção artesanal.  

Além disso, claramente a “cultura cervejeira” está cada vez mais em alta. 

Atualmente, há espaço para homens e mulheres a partir de 18 anos. Além disso, 

as pessoas estão dando preferência a produtos únicos que oferecem mais 

qualidade e uma experiência diferente. 
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 Tecnologia 

A tecnologia necessária para iniciar o empreendimento é o próprio truck, 

barris de chopp (barril Agavic sob a norma Euro Keg) e geladeira expositora.  

O diferencial do empreendimento em relação à tecnologia é que será 

criado um aplicativo para IOS e Android no qual será possível verificar a 

localização e agenda do truck, os chopps disponíveis, cervejas à venda e valores. 

Além disso, neste mesmo aplicativo será possível opinar sobre cada cerveja para 

ajudar outros consumidores na escolha. 

 Marca 

A marca deve ser forte e reconhecida em qualquer lugar. Como o nome, 

remete à cidade de Nova Iorque. A identidade visual lembra a estátua da 

liberdade e toda a campanha será em cinza e laranja, inclusive, o truck. 

 

Figura 1 – Logo NYCbeer 

 

 Mercados / Fornecedores / consumidores 

O mercado alvo são as feiras gastronômicas e eventos – venda em balcão. 

Os concorrentes diretos são empresas conhecidas que vêm optando pelo 

conceito de brewpub (extensão de um bar conhecido que levam somente chopp 

para atender demandas pontuais - como, por exemplo, Bar Devassa). 
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São esperados clientes do sexo feminino e masculino a partir de 18 anos. 

Os fornecedores principais serão os pequenos produtores (microcervejarias) e as 

grandes marcas de cerveja artesanal como Bodebrowm (marca curitibana). 

3. Análise de Mercado e Setorial 

Atualmente, em Curitiba não há nenhum beer truck com o conceito de 

vender somente cervejas/chopps artesanais de diferentes marcas. Porém, o 

conceito já está presente em São Paulo fortemente e a probabilidade de haver 

novos entrantes é alta. 

A análise de mercado deste plano de negócios é focada no mercado de 

microcervejarias e cervejas artesanais para demonstrar a oportunidade e 

demanda deste setor. 

Segundo a revista Valor Econômico o mercado de cervejas artesanais no 

Brasil vem apresentando crescimento anual entre 30% e 40% desde 2010. O 

segmento vem crescendo 5% ao ano no Brasil, sem levar em consideração as 

empresas não legalizadas do setor (SINDICERV, 2012). Além disso, o SEBRAE 

ressalta que: “Atualmente existem cerca de 80 microcervejarias em 

funcionamento no Brasil e a maioria está localizada nas regiões sul e sudeste e 

diante da indústria cervejeira nacional, representa cerca de 0,3% do volume total 

fabricado pelo setor. Com faturamento superior a 12 bilhões, o Brasil produz em 

torno de 8,5 bilhões de litros por ano de cerveja”.  É um ramo em constante 

crescimento e não se sabe ainda quando vai ficar saturado.  

Além disso, o que reforça a tendência de crescimento da demanda é o 

próprio aumento da população – segundo IBGE 1,5% ao ano. Os consumidores 

com mais de 18 anos – público-alvo, que já correspondente a 42% da população, 

deverá aumentar mais de 4% ao ano. 

Outra informação relevante é que, segundo a ABMIC (Associação Brasileira 

das Microcervejarias), a maior parcela das vendas da bebida é para consumo no 

balcão, com 52% de participação, seguida pela venda em supermercados (27%) e 

pequeno varejo (21%).  Portanto, a proposta de facilitar a venda em balcão para 
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estes produtores através de um beer truck pode ser garantia de aumento das 

vendas para nossos fornecedores. 

AMEAÇAS E BARREIRAS 

Há uma forte tendência de grandes produtoras de cerveja, como AMBEV, 

comprarem a marca de diversas microcervejarias – garantindo todos os 

benefícios da marca e adquirindo a distribuição exclusiva conforme logística da 

empresa. Portanto, seria uma grande ameaça do setor para o negócio uma vez 

que a parceria com este microcervejeiros poderia ser cessada. Para que esta 

ameaça não seja tão significativa, é importante ser parceiro de diferentes marcas, 

as menores e maiores, para garantir um bom portfólio. 

Além deste fato, o ramo de gastronomia móvel só pode atuar em eventos e 

locais particulares - o que cria certa barreira de mobilidade, o real propósito dos 

trucks. Para driblar esta dificuldade, é necessário estar bem informado e participar 

das diferentes feiras gastronômicas que a cidade proporciona. 

Para participação das principais feiras gastronômicas da cidade é 

necessário participar de uma licitação com a prefeitura para conseguir um ponto 

ou comprar o ponto direto de algum participante que esteja saindo. A primeira 

opção é mais demorada e mais custosa – além de que a prefeitura determina o 

tipo de food truck que estão precisando (ex: hambúrguer, empadas, etc.). Por este 

motivo, uma barreira significativa para implantação do negócio é que é necessário 

que um participante desista e coloque o seu ponto à venda para que o NYCbeer 

possa se estabelecer. 

MACRO AMBIENTE 

Já é sabido que o Brasil não está nos melhores momentos de sua história. 

O país vive um momento de recessão e inflação ao mesmo tempo e o crédito 

para o consumidor não é mais tão fácil quanto antes, devido ao alto índice de 

inadimplência com as concessoras de crédito. Por isso, claramente há uma queda 

do consumo em praticamente todos os segmentos, mais fortemente no varejo.  
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Segundo a Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas a inflação 

avançou de maio para junho de 0,57% para 0,65%. Os gastos com alimentação, 

que subiram 1,17%, representaram um dos maiores pesos na inflação de junho. 

Esta informação mostra que uma vez que o setor alimentício é o com maior 

inflação, os preços para o consumidor podem subir e as feiras gastronômicas 

podem sentir o impacto na demanda.  

O setor cervejeiro, entretanto, ainda gera lucro na economia. Segundo a 

CervBrasil, a cada R$1 investido no setor, gera-se R$2,5 reais para a Economia. 

Além disso, vale ressaltar que uma vez que o dinheiro está mais caro no país, 

nosso público alvo (18 anos+ da classe média, classe média alta) está optando 

por qualidade – cervejas personalizadas que proporcionem uma experiência.  

 

Figura 2 – O Setor Cervejeiro (Fonte: Anuário Final 2014 – CervBrasil) 

ANÁLISE DA DEMANDA 

A revista “Bebendo Bem”, por Fabian Ponzi, realizou uma pesquisa em 

2015 para entender como funciona o processo de decisão de compra dos 

consumidores de cervejas especiais no Sul e Sudeste do Brasil. A pesquisa foi 

executada em duas etapas: Exploratória composta por coleta de dados 

secundários (pesquisas em sites, livros e revistas) e dados primários (entrevistas 
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em profundidade). Na parte conclusiva foi desenvolvido um questionário com 

questões fechadas. Obteve-se uma amostra de 338 questionários válidos. 

Em relação ao gênero, os resultados da pesquisa apontaram como 

principais consumidores os homens – um total de 88% de homens e 12% de 

mulheres - idade média de 25 a 31 anos, divididos igualmente entre solteiros e 

casados. 

 

Figura 3 – Perfil do Consumidor de Cervejas Especiais 

Em relação à frequência de consumo, a pesquisa apontou que 81% dos 

entrevistados consomem cerveja semanalmente e que 84% consomem de 1 a 3 

garrafas por situação de consumo. Por isso, o que era previsto se confirmou 

através desta pesquisa: hoje os consumidores prezam muito mais por qualidade 

do que quantidade. Em seus cinco critérios de avaliação para compra de cervejas 

artesanais, o ranking se deu da seguinte forma: Qualidade, Estilos, Preço, 

Indicação e Inovação. 

Outro ponto é que os consumidores de cervejas artesanais não realizam 

planejamentos de compra e a decisão ocorre no ponto de venda. 82% dos 

consumidores afirmam realizar suas compras de cervejas especiais em 

supermercados. Porém isso é por que este canal gera mais conveniência e, por 

consequente, maior oportunidade.  
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 Quantificação 

Foi feita uma pesquisa nas feiras gastronômicas da cidade junto ao 

presidente da Associação de Food Trucks da Praça da Ucrânia, Oswaldo Brasil, 

sobre quantidade vendida em tempos de baixa e alta temporada. Chegou-se a 

conclusão de que pode-se trabalhar com uma quantificação de em média 200 

garrafas de cerveja e 800 chopps vendidos por semana. 

 Preço 

De acordo com a pesquisa de mercado, 69% dos consumidores estão 

dispostos a pagar até R$20,00 por cada cerveja, 47% investem de R$51,00 a 

R$150,00. Então, o preço sugerido ainda atrai a demanda do mercado alvo. 

O preço se dará da seguinte forma: 

 

Tabela 1 – Tabela de Preços NYCbeer 

 Quantidade x Preço = Receita 

Produtos 
Preço de 

Venda 

Unitário 

Venda 
Semanal 

Projetada 

Receita 
Semanal 

Projetada 

Receita 
Mensal 

Projetada 

Morada Hop Arabica Estilo: American Pale Ale   R$ 16,00  15  R$ 240,00   R$ 960,00  

Colorado Ithaca Estilo: Imperial Stout  R$ 35,00  35  R$ 1.225,00   R$ 4.900,00  

Morada Double Vienna Estilo: Vienna Lager  R$ 20,00  20  R$ 400,00   R$ 1.600,00  

Tupiniquim Polimango Estilo: Imperial IPA  R$ 20,00  25  R$ 500,00   R$ 2.000,00  

Bodebrown Cacau Ipa Estilo: American IPA  R$ 24,00  35  R$ 840,00   R$ 3.360,00  

Schornstein IPA Estilo: American IPA  R$ 20,00  25  R$ 500,00   R$ 2.000,00  

Produto Preço Produto Preço Produto Preço

Morada Hop Arabica

Estilo: American Pale Ale R$ 16,00
Bodebrown Cacau Ipa

Estilo: American IPA
R$ 24,00 Chopp Pilsen R$ 10,00

Colorado Ithaca

Estilo: Imperial Stout
R$ 35,00

Schornstein IPA

Estilo: American IPA
R$ 20,00 Chopp IPA R$ 15,00

Morada Double Vienna

Estilo: Vienna Lager
R$ 20,00

Bierland Vienna

Estilo: Vienna Lager
R$ 20,00

Tupiniquim Polimango

Estilo: Imperial IPA
R$ 20,00

Eisenbahn 5

Estilo: Vienna Lager
R$ 6,00
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Bierland Vienna Estilo: Vienna Lager  R$ 20,00  20  R$ 400,00   R$ 1.600,00  

Eisenbahn 5 Estilo: Vienna Lager  R$ 6,00  25  R$ 150,00   R$ 600,00  

Chopp Pilsen  R$ 10,00  400  R$ 4.000,00   R$16.000,00  

Chopp IPA  R$ 10,00  200  R$ 2.000,00   R$ 8.000,00  

Total   -  800  R$ 10.255,00   R$41.020,00  

Tabela 2 – Quantificação x Preços NYCbeer 

 Tendências / Perspectivas 

A tendência é que a receita duplique em épocas mais quentes – no 

primeiro e no último trimestre do ano. Depois da divulgação do negócio, é 

esperado que a  receita aumente 10% a cada ano (as despesas com o 

fornecedor, sobem na mesma proporção). 

 Mercado 

O mercado potencial e disponível são pessoas que já frequentam as feiras 

gastronômicas e estão em busca de novas experiências gastronômicas. Para este 

público é criado uma oportunidade de compra. O mercado alvo são os 

verdadeiros admiradores da cerveja artesanal que geralmente compram este tipo 

de cerveja em supermercados ou lojas. A ideia de participar de diferentes feiras 

posiciona o truck sempre mais próximo da casa dos consumidores, criando 

conveniência – já identificado como comportamento de compra do público-alvo.  

ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA 

A concorrência direta do NYCbeer são os trucks especializados em comida 

que decidem disponibilizar outros tipos de bebida, entre elas cerveja. Nas feiras 

gastronômicas, food trucks de hambúrguer, por exemplo, estão disponibilizando 

barris de chopp. Outro exemplo são trucks de comida alemã também 

disponibilizando chopp. Para diminuir o impacto desta concorrência, é necessário 

que a marca sobressaia com diferentes opções de cerveja e que tenham a melhor 

qualidade (melhor custo benefício). Esse será o ponto forte do NYCbeer – as 

melhores cervejas artesanais pelo melhor custo. 

Por outro lado, o ponto fraco pode ser o fato de não vender comida, o 

cliente teria que enfrentar duas filas para comprar a comida e a cerveja. Para 
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fazer com que esse processo valha a pena, será feito uma parceria com os trucks 

de comida, por exemplo, dicas do que harmoniza melhor com a escolha do 

cliente, algum desconto, venda casada, etc. 

A concorrência indireta são todos os estabelecimentos que vendem 

bebidas em geral nas redondezas. No inverno, por exemplo, podemos perder 

venda para trucks que oferecem quentão. Porém, nosso mercado alvo, 

admiradores de cerveja artesanal, estaria garantido. 

4. Oferta da Empresa 

A NYCbeer é um novo negócio de beer truck com a diferença de que não 

produz a própria marca de cerveja e sim redistribui as melhores cervejas 

artesanais das melhores microcervejarias através da gastronomia móvel nas 

melhores feiras de Curitiba. A intenção é criar a oportunidade de compra, uma vez 

que foi comprovado através de pesquisa de mercado que os consumidores de 

cerveja artesanal compram por conveniência.   

O objetivo da NYCbeer certamente não é competir com as grandes 

cervejarias no mercado nacional e sim estabelecer um novo nicho de mercado. 

Sendo assim, a melhor estratégia competitiva é a de Diferenciação de Produto e 

Serviço em um Foco de Mercado. Em relação à oferta de produto diferenciado, os 

estilos das cervejas que estarão na vitrine estarão disponíveis de acordo com o 

levantamento das necessidades dos clientes, levando em consideração qualidade 

e parcerias com fornecedores. 

Estilos favoritos: 

1. IPA (India Pale Ale) 

2. APA (American Pale Ale) 

3. Pale Ale 

4. Imperial Ipa 

Top Cervejarias: 

1. Colorado 

2. Eisenbahn 
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3. Baden Baden 

4. Coruja 

5. Bodebrown 

6. Way Beer. 

ESTRATÉGIA DE MARKETING 

A estratégia de Marketing da NYCBeer é primeiramente ser original. 

Incorporar singularidade a todos os aspectos do negócio – desde o design do 

truck até as embalagens para presente. O cliente tem que entender a proposta só 

de olhar para o truck para não confundir o que está sendo oferecido. Investiremos 

na percepção da marca, logo, identidade visual, cores, redes sociais, aplicativo no 

celular, etc. 

Principalmente no início, as opções serão minimizadas para entender o 

que, de fato, o consumidor procura para poder se adaptar rapidamente. É 

necessário ter foco tanto do cliente quanto do produto – além de preservar nossa 

marca, temos que preservar a proposta da marca do fornecedor, o tipo de 

experiência que ele quer para os clientes. 

Será necessário priorizar as feiras onde sabemos que tem a maioria de 

nosso público alvo, como por exemplo, festivais de cerveja ou feiras de bairro. A 

estratégia é mantê-los constantemente informados sobre a localização do truck e 

também fornecer desconto para os clientes que fizerem check-in no facebook 

para movimentar as páginas das redes sociais e divulgar para os amigos e 

seguidores. 

É necessário criar uma marca forte e conhecida para estabelecer também 

parcerias com empresas locais e participar de eventos empresariais, 

inaugurações, festivais, etc. Mas o foco principal são as feiras gastronômicas.  
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ANÁLISE SWOT 

 

Tabela 3 – Análise SWOT NYCbeer 

Forças: 

1. Novo Conceito: Apesar de já existirem beer trucks em Curitiba, todos 

fornecem cerveja da própria marca ou são uma extensão do restaurante/bar já 

existente. A proposta do NYCbeer é distribuir as melhores marcas de cervejas 

especiais através de parcerias com os principais microcervejeiros do Sul/Sudeste 

do Brasil. 

Plano de Ação para potencializar: Trabalhar em um bom Marketing e 

divulgação do negócio para conseguir as melhores parcerias e para 

conseguir fidelizar o cliente. 

2. Setor em ascensão: Como já foi comprovado na análise de mercado, 

o setor cervejeiro está em constante ascensão – a cada R$1 investido, R$2,50 de 

retorno; 

Plano de Ação para potencializar: Um setor em ascensão significa maior 

demanda, maior produção, um leque maior de opção de fornecedores e 

como consequência melhor poder de barganha para conseguir um bom 

custo para trabalhar com uma margem de lucro suficiente e não impactar o 

preço para o consumidor final. 
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3. Alta procura: Já se é comprovado que os consumidores estão 

optando por melhor qualidade do que quantidade. Isso se deve a principalmente a 

mudança no comportamento do consumidor (optando por produtos mais 

personalizados que fornecem uma experiência única) e se deve também à crise 

da economia brasileira – os consumidores estão escolhendo melhor o que 

compram e onde compram. 

Plano de Ação para potencializar: Divulgar o negócio fortemente para ser 

top of mind e centralizar a demanda do ramo para o NYCbeer. 

Fraquezas: 

1. Sem opção de comida: O cliente teria que enfrentar duas filas para 

comprar a comida e a cerveja e isso pode afastá-los. 

Plano de Ação para diminuir impactos: Para fazer com que esse processo 

valha a pena, será feito uma parceria com os trucks de comida, por 

exemplo, dicas do que harmoniza melhor com a escolha do cliente, algum 

desconto, venda casada, etc. 

2. Consumidores bebem até três garrafas em média, segundo pesquisa 

de mercado: Uma vez que um cliente só compra até três garrafas em média, a 

circulação de clientes deve ser maior para compensar este fato. 

Plano de Ação para diminuir impactos: Fazer a programação do truck de 

forma a participar das feiras mais importantes da cidade para aumentar a 

divulgação do negócio e circulação de clientes (ex.: sexta-feira na Praça da 

Ucrânia, sábado na feira do Batel, terça-feira na feira da Avenida Iguaçu, 

etc.). 

Oportunidades 

1. Criar conveniência: Segundo a pesquisa de mercado utilizada para 

este plano de negócios, os consumidores compram cervejas especiais por 

conveniência. Por exemplo, foi ao supermercado e acabou passando no corredor 

de cervejas especiais e acaba comprando alguma diferente para uma nova 

experiência. Portanto, a intenção é criar a oportunidade de compra, a 

conveniência para atrair cada vez mais clientes. 
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Plano de ação para intensificar: Com a experiência de participação nas 

feiras, vamos descobrir, de fato, onde o nosso mercado alvo está, que 

lugares frequentam. Então, vamos focar melhor nas localizações para 

facilitar a compra: “Saber onde seus clientes estão e colocar o truck na 

frente deles.”.  

2. Necessidade de distribuição: Muitos microcervejeiros têm 

dificuldades para propagar a marca, pois fazem venda direta para o cliente na loja 

e se o cliente não é fidelizado, é difícil a marca atrair novos clientes. Com um 

empreendimento como o NYCbeer a distribuição é facilitada, então a 

probabilidade de conseguirmos muitas parceiras, é alta. 

Plano de ação para intensificar: O mapeamento das microcervejarias no 

Sul/Sudeste do país deve ser completo e muito específico. Conhecendo 

cervejas novas e diferentes pode ser a oportunidade para sempre atrair 

novos clientes buscando experiências diferentes. 

Ameaças  

1. Concorrentes / Novos entrantes: É uma ameaça em todos os 

negócios, no ramo de gastronomia móvel é ainda mais intensificada, pois outro 

truck que ofereça comida e um chopp, por exemplo, podem levar rapidamente a 

clientela.  

Plano de Ação para driblar: Para diminuir este impacto, além da marca 

forte, é necessário ter as melhores e mais conhecidas opções de cervejas 

especiais. 

2. Aquisição das microcervejarias por grandes cervejeiras: a AMBEV é 

um exemplo de uma empresa que está constantemente comprando as pequenas 

marcas de cerveja e dominando o mercado.  

Plano de Ação para driblar: Para que isso não atrapalhe os negócios da 

NYCbeer, é necessário abrir o leque em relação aos parceiros e não 

depender somente de um produtor. 
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5. Plano Operacional 

Para abrir o negócio é necessário adquirir um truck e adequá-lo para o 

empreendimento. Além disso, é necessário adquirir: uma geladeira expositora, 

quatro barris de chopp, caixa, utensílios básicos de cozinha e conveniência. Além 

disso, contratar uma empresa de imagem para personalizar o truck. Tudo será 

adquirido através de empresas licenciadas do setor. 

Os fornecedores serão exclusivos através de contrato de parceira com as 

microcervejarias parceiras – as principais de acordo com a pesquisa de demanda 

no sul/sudeste do país: Eisenbahn (Blumenau), Colorado (São Paulo), DUM 

Cervejaria (Curitiba), Bodebrown (Curitiba), Tupiniquim (Porto Alegre). 

A logística com estes fornecedores será através de pedido de compra das 

garrafas de cerveja. Porém para os chopps, o NYCbeer truck vai ao local das 

duas microcervejarias de Curitiba encher os barris para manter o produto fresco e 

gelado. A logística de distribuição será direta nos eventos que o NYCbeer truck 

estiver presente. 

Serão necessários somente dois colaboradores para viabilizar o negócio: 

os dois sócios. Não sendo necessária contratação através da CLT e, por 

consequente, custos trabalhistas. 
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6. Plano Financeiro 

INVESTIMENTOS 

O valor total do investimento inicial é de aproximadamente 85 mil reais. O 

mais significativo é o próprio truck que custa um valor total de 30 mil reais (35% 

do valor total de investimento). 

Investimento Inicial Quantidade Total 

Truck especial sem cozinha 1  R$      30.000,00  

Custo do Ponto (Feira) 1  R$      20.000,00  

Adaptação do veículo, equipamentos, adesivagem, 

imagem, menus 1 
 R$      15.000,00  

Abertura da Empresa e Procedimentos legais  -  R$        2.500,00  

Gaveta de Dinheiro 1  R$            300,00  

Contratação empresa marketing mídias sociais, 

aplicativo e divulgação inicial 1 
 R$        3.000,00  

Geladeira Expositora 1  R$        2.500,00  

Barril de Chopp 30 litros  4  R$        1.920,00  

Barril de Chopp 50 litros  2  R$        1.200,00  

Freezer Horizontal 1  R$        2.500,00  

Embalagens e Cozinha 1  R$        1.500,00  

Estoque inicial  -  R$        5.944,40  

Total    R$      86.364,40  

Tabela 4 – Detalhamento Investimento Inicial 

ESTIMATIVAS 

 Faturamento: 

A estimativa do faturamento foi baseada no estudo de quantificação deste 

plano de negócios. Esta estimativa considera um total de 200 garrafas e 150 

copos de chopp. O detalhamento da receita projetada por produto pode ser 

encontrado logo abaixo: 
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Produtos 
Preço de 

Venda 

Unitário 

Venda 
Semanal 

Projetada 

Receita 
Semanal 

Projetada 

Receita 
Mensal 

Projetada 

Receita Anual 

Projetada 

Morada Hop Arabica Estilo: American Pale Ale   R$ 16,00  15  R$ 240,00   R$ 960,00   R$ 11.520,00  

Colorado Ithaca Estilo: Imperial Stout  R$ 35,00  35  R$ 1.225,00   R$ 4.900,00   R$ 58.800,00  

Morada Double Vienna Estilo: Vienna Lager  R$  20,00  20  R$ 400,00   R$ 1.600,00   R$ 19.200,00  

Tupiniquim Polimango Estilo: Imperial IPA  R$  20,00  25  R$ 500,00   R$ 2.000,00   R$ 24.000,00  

Bodebrown Cacau Ipa Estilo: American IPA  R$ 24,00  35  R$ 840,00   R$ 3.360,00   R$ 40.320,00  

Schornstein IPA Estilo: American IPA  R$ 20,00  25  R$ 500,00   R$ 2.000,00   R$ 24.000,00  

Bierland Vienna Estilo: Vienna Lager  R$  20,00  20  R$ 400,00   R$ 1.600,00   R$ 19.200,00  

Eisenbahn 5 Estilo: Vienna Lager  R$ 6,00  25  R$ 150,00   R$ 600,00   R$ 7.200,00  

Chopp Pilsen  R$ 10,00  400  R$ 4.000,00   R$ 16.000,00   R$ 192.000,00  

Chopp IPA  R$ 10,00  200  R$ 2.000,00   R$ 8.000,00   R$ 96.000,00  

Total   -  800  R$ 10.255,00   R$ 41.020,00   R$ 492.240,00  

Tabela 5 – Detalhamento Receita Projetada (Faturamento) 

 Custo unitário 

Em pesquisa breve com os principais fornecedores, descobrimos que para 

grandes quantidades, em média o preço de custo chega a 20% a 50% do valor de 

revenda do produto. Portanto, o custo dos produtos detalhadamente e os valores 

a serem repassados para os fornecedores, fica da seguinte forma: 

Produtos 
Custo 

Unitário 

Venda 

Semanal 

Projetada 

Custo 

Semanal 

com 

fornecedor 

Custo 

Mensal com 

fornecedor 

Custo Anual 

com 

fornecedor 

Morada Hop Arabica Estilo: American Pale Ale   R$ 12,80  15  R$ 192,00   R$ 768,00   R$ 9.216,00  

Colorado Ithaca Estilo: Imperial Stout  R$ 28,00  35  R$ 980,00   R$ 3.920,00   R$ 47.040,00  

Morada Double Vienna Estilo: Vienna Lager  R$ 16,00  20  R$ 320,00   R$ 1.280,00   R$ 15.360,00  

Tupiniquim Polimango Estilo: Imperial IPA  R$ 16,00  25  R$ 400,00   R$ 1.600,00   R$ 19.200,00  

Bodebrown Cacau Ipa Estilo: American IPA  R$ 19,20  35  R$ 672,00   R$ 2.688,00   R$ 32.256,00  

Schornstein IPA Estilo: American IPA  R$ 16,00  25  R$ 400,00   R$ 1.600,00   R$ 19.200,00  

Bierland Vienna Estilo: Vienna Lager  R$ 16,00  20  R$ 320,00   R$ 1.280,00   R$ 15.360,00  

Eisenbahn 5 Estilo: Vienna Lager  R$ 4,80  25  R$ 120,00   R$ 480,00   R$ 5.760,00  

Chopp Pilsen  R$ 6,50  400  R$ 2.600,00  

 R$ 

10.400,00  

 R$ 

124.800,00  

Chopp IPA  R$ 6,50  200  R$ 1.300,00   R$ 5.200,00   R$ 62.400,00  

Total  - 800  R$ 7.304,00   R$29.216,00   R$350.592,00  

Tabela 6 – Detalhamento Custo unitário (Fornecedores) 
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 Depreciação 

Em relação ao valor da depreciação, o mais significativo é do próprio truck. 

Segundo a montadora Renault do Brasil, a depreciação anual de um veículo 

modelo truck é de 10,7% ao ano. Esta despesa foi incluída no DRE como 

despesa operacional. 

  Custos fixos  

Pesquisando em Curitiba com outros empreendedores de food truck, 

levantamos os principais custos fixos do empreendimento. Claramente, o mais 

significativo, representando 86% do total de custos fixos, é o custo com 

participação nas feiras gastronômicas. Para as feiras mais movimentadas, a 

Prefeitura chega a cobrar em média 1 mil reais por dia. Considerando a 

participação em 3 feiras por semana, temos um custo total de 12 mil reais por 

mês e 144 mil reais por ano. 

Custos Fixos Custo Mês Custo Ano 

Energia elétrica, telefone, água e internet, gás  R$             400,00   R$        4.800,00  

Higiene e limpeza do veículo  R$             300,00   R$        3.600,00  

Manutenção Preventiva e Corretiva  R$             300,00   R$        3.600,00  

Seguros  R$             150,00   R$        1.800,00  

Propaganda e publicidade  R$             400,00   R$        4.800,00  

Gasolina  R$             400,00   R$        4.800,00  

Custo de participação feiras   R$         1.500,00   R$      18.000,00  

Depreciação veículo  -  R$        3.210,00  

Total  R$         3.450,00   R$      44.610,00  

Tabela 7 – Detalhamento Custos Fixos 

 Custos Variáveis 

Entre os custos variáveis, custo que depende da quantidade de produtos 

vendidos, para o NYCbeer teremos: 

Custos Variáveis 

Imposto sobre vendas (Simples Nacional) 

IRPJ, CSLL, COFINS, PIS, CPP, ISS 

Fornecedores e embalagens 

Tarifa Cartão de Crédito 

Despesa com gás e insumo 
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Tabela 8 – Detalhamento dos Custos Variáveis 

DEMONSTRATIVOS DE RESULTADOS 

Tabela 9 – Demonstrativo de Resultados 

 Fonte de recursos 

O veículo truck será financiado em 16 meses e para garantir o capital de 

giro e fluxo de caixa positivo, teremos que contratar um empréstimo bancários de 

60 mil reais (a 38% a.a.) para incorporar ao capital dos sócios no valor de 20 mil 

reais. 

FLUXO DE CAIXA 

Algumas premissas foram consideradas para o fluxo de caixa: 

1. O fluxo de caixa detalhado foi feito para todos os meses do 1º ano do 

empreendimento, segundo o DRE, o período de maior prejuízo; 

2. É sabido que 30% das vendas serão pagas com cartão e que, portanto, 

haverá 1 mês de atraso no recebimento das vendas; 

3. A empresa vai adquirir um empréstimo de 60 mil reais  para incorporar ao 

capital dos sócios e garantir um capital de giro adequado par asustentar o 

negócio durante o ano; 

4. Os fornecedores serão pagos à vista para evitar pagamento de juros; 

Demonstrativo de Resultados 

Descrição Conta Ano 2016 Ano 2017 Ano 2018 Ano 2019 Ano 2020 Ano 2021 

Receita Projetada Bruta    R$ 492.240,00  R$ 541.464,00 R$ 595.610,40 R$ 655.171,44 R$ 720.688,58  

Impostos Sobre Receita    R$ 50.503,82  R$ 61.239,58 R$ 67.363,54 R$74.099,89 R$     73.942,65  

(=) Receita Líquida    R$ 441.736,18  R$ 480.224,42 R$ 528.246,86 R$581.071,55 R$   646.745,94  

Custos dos Produtos Vendidos    R$ 350.592,00  R$ 385.651,20 R$ 424.216,32 R$ 466.637,95 R$   513.301,75  

(=) Lucro Bruto    R$ 91.144,18  R$ 94.573,22 R$ 104.030,54  R$ 114.433,60  R$   133.444,19  

Despesas Operacionais    R$ 44.610,00  R$ 44.610,00 R$ 44.610,00  R$ 44.610,00  R$     44.610,00  

(= ) Lucro antes das despesas e 

receitas financeiras    R$ 46.534,18  R$ 49.963,22 R$ 9.420,54  R$ 69.823,60  R$     88.834,19  

Investimento Bruto -R$ 86.364,40   R$       -     R$       -     R$       -     R$        -     R$         -    

Amortização Empréstimos   -R$ 35.000,00  -R$ 35.000,00  -R$ 35.000,00   R$         -     R$         -    

Lucro Livre    R$ 11.534,18  R$ 14.963,22 R$ 24.420,54   R$  69.823,60   R$     88.834,19  
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5. Não são considerados valores com folha de pessoal, pois os próprios 

sócios vão trabalhar no NYCbeer; 

6. Em relação a retiradas dos sócios, estamos considerando o valor de 4 mil 

por mês para outras despesas; 

7. Os impostos são pagos mensalmente e foram calculados em cima da 

receita bruta; 

8. A parcela do empréstimo bancário, os juros e o financiamento do veículo 

foram listados. 

Fluxo de Caixa do 

Primeiro ano jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 

Entradas             

Previsão de 

recebimento 
vendas  R$28.714,00   R$28.714,00   R$28.714,00   R$28.714,00   R$28.714,00   R$28.714,00  

Contas a receber-
vendas realizadas  R$     -     R$12.306,00   R$12.306,00   R$12.306,00   R$12.306,00   R$12.306,00  

Outros 

Recebimentos 
(Empréstimento e 

Capital próprio)  R$80.000,00   R$     -     R$     -     R$     -     R$     -     R$     -    

(=) Total Entradas  R$108.714,00   R$104.971,94   R$101.229,89   R$97.487,83   R$93.745,77  R$90.003,72  

Saídas             

Fornecedores  R$29.216,00   R$29.216,00   R$29.216,00   R$29.216,00   R$29.216,00  R$29.216,00  

Folha de 

pagamento  R$       -     R$      -    

 R$      -     R$      -     R$      -     R$      -    

INSS a recolher  R$       -     R$      -    

 R$      -     R$      -     R$      -     R$      -    

FGTS  R$       -     R$      -    

 R$      -     R$      -     R$      -     R$      -    

Férias  R$       -     R$      -    

 R$      -     R$      -     R$      -     R$      -    

13º salário 

 R$      -     R$      -     R$      -     R$      -     R$      -     R$      -    

Retiradas sócios  R$4.000,00   R$4.000,00   R$4.000,00   R$4.000,00   R$4.000,00  R$4.000,00  

Impostos  R$2.946,06   R$2.946,06   R$2.946,06   R$2.946,06   R$2.946,06  R$2.946,06  

Energia elétrica, 

telefone, água e 
internet, gás  R$400,00   R$400,00   R$400,00   R$400,00   R$400,00   R$400,00  

Combustíveis  R$400,00   R$400,00   R$400,00   R$400,00   R$400,00   R$400,00  

Manut. de veículos  R$300,00   R$300,00   R$300,00   R$300,00   R$300,00   R$ 300,00  

Despesas diversas 

(Propaganda, 

Seguros)  R$550,00   R$550,00   R$550,00   R$550,00  R$550,00  R$550,00  

Participação Feiras  R$1.500,00   R$1.500,00   R$1.500,00   R$1.500,00  R$ 1.500,00  R$ 1.500,00  

Empréstimos 
bancários  R$2.700,00   R$2.700,00   R$2.700,00   R$2.700,00  R$2.700,00  R$2.700,00  

Financiamentos 
equip.  R$2.000,00   R$2.000,00   R$2.000,00   R$2.000,00  R$ 2.000,00  R$ 2.000,00  
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Tarifa Cartão de 

Crédito  R$450,00   R$450,00   R$450,00   R$450,00  R$450,00  R$450,00  

Despesas 

financeiras (Juros)  R$300,00   R$300,00   R$300,00   R$300,00  R$300,00  R$300,00  

Outros pagamentos 

 R$      -     R$      -     R$      -     R$      -     R$      -     R$      -    

(=) Total Saídas  R$44.762,06   R$44.762,06   R$44.762,06   R$44.762,06   R$44.762,06   R$44.762,06  

Saldo Final  R$63.951,94   R$60.209,89   R$56.467,83   R$52.725,77   R$48.983,72  R$45.241,66 

 

Fluxo de Caixa do 

Primeiro ano jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 

Entradas             

Previsão de 

recebimento 

vendas R$28.714,00  

R$28.714,00  R$28.714,00  R$28.714,00  R$28.714,00  R$28.714,00  

Contas a receber-

vendas realizadas R$12.306,00  

R$12.306,00  R$12.306,00  R$12.306,00  R$12.306,00  R$12.306,00  

Outros 

Recebimentos 
(Empréstimento e 

Capital próprio) 

 R$      -     R$      -     R$      -     R$      -     R$      -     R$      -    

(=) Total Entradas R$86.261,66  
 R$     

82.519,61  
 R$     

78.777,55  
 R$     

75.035,49  
 R$     

71.293,44  
 R$     

67.551,38  

Saídas             

Fornecedores R$29.216,00  

R$29.216,00  R$29.216,00  R$29.216,00  R$29.216,00  R$29.216,00  

Folha de 

pagamento 

 R$      -     R$      -     R$      -     R$      -     R$      -     R$      -    

INSS a recolher 

 R$      -     R$      -     R$      -     R$      -     R$      -     R$      -    

FGTS 

 R$      -     R$      -     R$      -     R$      -     R$      -     R$      -    

Férias 

 R$      -     R$      -     R$      -     R$      -     R$      -     R$      -    

13º salário 

 R$      -     R$      -     R$      -     R$      -     R$      -     R$      -    

Retiradas sócios R$4.000,00  R$4.000,00  R$4.000,00  R$4.000,00  R$4.000,00  R$4.000,00  

Impostos R$2.946,06  R$2.946,06  R$2.946,06  R$2.946,06  R$2.946,06  R$2.946,06  

Energia elétrica, 

telefone, água e 

internet, gás R$400,00  R$400,00  R$400,00  R$400,00  R$400,00  R$400,00  

Combustíveis R$400,00  R$400,00  R$400,00  R$400,00  R$400,00  R$400,00  

Manut. de veículos R$300,00  R$300,00  R$300,00  R$300,00  R$300,00  R$300,00  

Despesas diversas 
(Propaganda, 

Seguros) R$550,00  R$550,00  R$550,00  R$550,00  R$550,00  R$550,00  

Participação Feiras R$1.500,00  R$1.500,00  R$1.500,00  R$1.500,00  R$1.500,00  R$1.500,00  

Empréstimos 

bancários R$2.700,00  R$2.700,00  R$2.700,00  R$2.700,00  R$2.700,00  R$2.700,00  

Financiamentos 

equip. R$ 2.000,00  R$ 2.000,00  R$ 2.000,00  R$ 2.000,00  R$ 2.000,00  R$ 2.000,00  

Tarifa Cartão de 

Crédito R$450,00  R$450,00  R$450,00  R$450,00  R$450,00  R$450,00  
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Despesas 

financeiras (Juros)  R$300,00   R$300,00   R$300,00   R$300,00   R$300,00   R$300,00  

Outros pagamentos             

(=) Total Saídas R$ 44.762,06  

R$ 44.762,06  R$ 44.762,06  R$ 44.762,06  R$ 44.762,06  R$ 44.762,06  

Saldo Final  R$41.499,61   R$37.757,55  R$34.015,49   R$30.273,44  R$26.531,38  R$22.789,32  

Tabela 10 – Fluxo de Caixa 

ANÁLISE DE VIABILIDADE 

 Payback (em anos) 

Para calcular o payback foram considerados os resultados dos próximos 5 

anos. O Payback do investimento inicial é de 3,4 anos. 

 

 

Figura 4 – Payback Ilustrado 

 O Valor Presente Líquido (VPL) e Taxa Interna de Retorno (TIR) 

O VPL foi calculado de acordo com o Demonstrativo de Resultados através 

da calculadora HP 12C, conforme abaixo (taxa utilizada, foi a Selic 14,15% a.a. 

em 01 de Julho de 2017): 
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Figura 5 – VPL/ TIRR Comandos HP 12C 

O VPL do projeto é R$38.601,39 e a Taxa Interna de Retorno é 26,03%. 

Análise de sensibilidade; 

1. O valor do investimento foi estimado de maneira pessimista – o valor do 

truck é o preço de um veículo top de linha, o custo do ponto da feira é 

20% maior do que o ponto que está hoje à venda, o custo para 

adaptação do veículo foi mantido, mas como não precisaria de cozinha, 

este valor diminuiria; 

2. Os custos fixos (água, luz, internet, limpeza do veículo, manutenção, 

etc.) estimados são os custos prováveis – a análise foi real e 

conservadora baseado nas informações do Presidente da Associação 

de Food Trucks da Praça da Ucrânia, Oswaldo Brasil; 

3. Os custos variáveis foram projetados de forma provável – o valor dos 

impostos baseados na tabela do Simples Nacional e o custo com 

fornecedores baseado no valor de custo do produto em atacado (de 

20% a 35% do preço de venda). 
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8. Conclusão 

O NYCbeer pode ser um excelente empreendimento se o empreendedor 

não precisar de liquidez imediata – apesar de o VPL ser positivo e a taxa interna 

de retorno maior que a taxa de custo do dinheiro, o payback é de 3,4 anos.  

É um projeto pioneiro em Curitiba que vem tomando forma em São Paulo 

com rapidez. Isso é um ponto positivo, pois mostra que o negócio é inteligente e 

inovador, mas mostra também a facilidade que teriam os novos entrantes. A 

concorrência no ramo de gastronomia móvel pode ser brutal e a qualidade do 

produto, serviço e uma marca forte faz a diferença para não perder clientes.  

O setor cervejeiro está em constante ascensão e ainda gera lucro para a 

economia, apesar da inflação/recessão da economia brasileira neste momento. 

Além de obter suporte dos fornecedores microcervejeiros, o empreendedor 

começa o negócio com um produto que já tem penetração no mercado. A 

expansão do segmento também vem alavancando negócios ao longo de toda a 

cadeia produtiva. Um dos setores em que isso é notável é o de distribuição – 

quiosques, lojas especializadas e agora, um beer truck. 

Então é difícil um setor em constante ascensão entrar em crise 

drasticamente. Além disso, de fato, os hábitos dos brasileiros estão mudando em 

relação ao consumo de cervejas especiais – estão consumindo cada vez mais e 

microcervejeiros produzindo cada vez mais. As mulheres estão se tornando cada 

vez mais adeptas também e melhorando ainda mais este mercado. 

Todas as fraquezas do projeto apontadas no plano têm um plano de 

reversão ou de diminuição de impacto, os riscos estão mapeados. A relação com 

os fornecedores é de ganha-ganha o que permite uma relação sólida e de 

confiança. Outra vantagem do negócio é que não há necessidade de contratação 

de funcionários no primeiro momento, pois os próprios sócios vão atuar no 

negócio. Portanto, custos com folha de pagamento, recolhimento INSS, FGTS, 

férias, 13º salário, etc. serão nulos. 

Em relação ao estudo financeiro, o valor total do investimento inicial é de 

aproximadamente 85 mil reais – o que considera: valor do truck, custo do ponto 
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das feiras gastronômicas, custo de adaptação do veículo, propaganda, 

equipagem, estoque inicial, etc. De acordo com os índices financeiros para avaliar 

a viabilidade do negócio, o payback será de 3,4 anos, o Valor Presente Líquido do 

projeto será de  R$38.601,39 e a Taxa Interna de Retorno de 26,03%. O cenário é 

considerado o cenário provável.  

Por fim, analisando o cenário e premissas acima, a decisão será seguir com o 

projeto. De modo geral, o retorno financeiro é bom, apesar de o payback de 3 

anos e meio ser um pouco longo para quem precisa de liquidez. Então é 

necessário empreender sem necessidade de dinheiro avaliando com calma os 

riscos expostos neste plano de negócios. 
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