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SUMÁRIO EXECUTIVO 

1.1. O EMPREENDIMENTO 

A Starbucks é uma empresa com a maior cadeia de cafeterias do mundo. 

Presente em 50 países, com mais de 20 mil lojas ao redor do mundo, não vende 

apenas café, mas uma experiência de consumo. Sua missão: “Inspirar e nutrir o 

espírito humano – uma pessoa, uma xícara de café e uma comunidade de cada 

vez. ” 

Esse plano de negócio tem por objetivo estudar a viabilidade de abertura de 

uma loja franqueada da Starbucks em Curitiba. Por se tratar de uma cafeteria 

como público alvo de classes de renda A, B e C, a localização da loja deve ser 

em bairro nobre da cidade. Nesse plano consideramos o bairro Batel como 

opção. 

A Starbucks ainda não opera em modalidade de franquias ou lojas licenciadas 

no Brasil, diferentemente de outros países da América Latina, porém existe uma 

sinalização que posa ocorrer mudança nessa política devido aos planos de 

expansão da rede no Brasil, que é pouco representativo para o resultado global 

da companhia, mas tem enorme potencial. 

O plano de negócios foi desenvolvido independente dessa condição, porém 

sua conclusão depende diretamente dela.  

 

1.2. MERCADO 

O mercado de café no Brasil vem se mantendo em crescimento, a despeito da 

crise econômica que vivemos no Brasil desde 2015. O café é uma bebida que 

não possui substituto direto e é consumida por mais de 90% dos brasileiros com 

idade entre 16 e 66 anos de idade. Desse total, mais de 50% consome a bebida 

diariamente. 

O consumo do café pode ser dividido como “dentro do lar” (foodservice) e 

“fora do lar” (varejo). Até 2019 a representatividade da categoria “fora do lar” será 

de 36% do consumo total do país, concentrado nas faixas etárias mais jovens e 

classes de renda mais altas. 
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No curtíssimo prazo o consumo de café “fora do lar” pode ser negativamente 

afetado devido à redução de disponibilidade de renda à população, porém cada 

vez mais cafés especiais e gourmets vêm chamando a atenção do mercado alvo 

do empreendimento, tendo uma retomada de consumo projetada já para 2017. 

 

1.3. DEMANDA 

Considerando o Censo IBGE 2010 temos um mercado potencial de 250.000 

pessoas. Incluindo as premissas de consumo diário/semanal/mensal bem como 

categoria do consumo (dentro e fora do lar) chegamos a um mercado disponível 

de 80.000 pessoas. 

Assume-se uma premissa de participação de mercado (market share) de 1% 

nesse segmento, chegando a um mercado alvo que consome 17.582 doses de 

café por mês (ou 586 doses por dia). 

 

1.4. CONCORRENCIA 

Curitiba possui muitas cafeterias, porém poucas que apresentam a mesma 

proposta da Starbucks. 

O grande diferencial do empreendimento será a marca e a experiência que ela 

proporciona. 

 

1.5. RESPONSÁVEL PELO EMPREENDIMENTO 

Rogério Leal Amaral, Engenheiro de Computação com experiência anterior 

em atividades de Engenharia, Planejamento de Materiais, Procurement e 

Compras. Sem experiência anterior no mercado de franquias e café. 

 

1.6. INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS 

Para a projeção de participação de 1% no mercado de Curitiba, os indicadores 

financeiros indicam inviabilidade na execução do empreendimento. 



12 

 

 

 Payback: Superior a 5 anos (horizonte calculado) 

 VPL - Valor presente líquido: (R$ 4.665.922,75) 

 TIR – Taxa interna de retorno: inferior a zero 

 

Foi avaliado um cenário de faturamento maior que 1%, chegando ao seguinte 

resultado quando projetada participação de 1,7% no mercado de Curitiba: 

 

 Payback: 1,4 anos 

 VPL - Valor presente líquido: R$ 965.994,60 

 TIR – Taxa interna de retorno: 23,02% 

 

1.7. RECOMENDAÇÃO 

Frente aos resultados obtidos e indicadores apresentados, o estudo indica 

que o empreendimento só é viável se faturamento da rede for maior que o das 

premissas aqui assumidas. 

Por se tratar de uma cafeteria em bairro nobre de Curitiba, em imóvel alugado, 

o custo fixo da operação é alto, ou seja, o negócio só será viável se houver 

faturamento adequado e expressivo, que traga lucro e retorno de investimento. 

Recomenda-se, então, um estudo mais aprofundado da demanda para 

avaliação do negócio. Com os dados disponíveis e premissas adotadas, o 

negócio não é recomendado. 
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2. A EMPRESA – DESCRIÇÃO GERAL 

2.1. DEFINIÇÃO DO NEGÓCIO 

Abertura de uma cafeteria na cidade de Curitiba, no bairro Batel, como 

licenciada ou franqueada da marca Starbucks, reconhecida mundialmente pela 

qualidade de seus produtos e excelência de atendimento. 

 

2.2. MISSÃO 

Inspirar e nutrir o espírito humano – uma pessoa, uma xícara de café e uma 

comunidade de cada vez. 

 

2.3. PRINCÍPIOS 

Nosso café - Sempre foi e sempre será uma questão de qualidade. Somos 

apaixonados por obter os mais refinados grãos de café de maneira ética, fazer a 

torrefação deles com muito cuidado e melhorar a vida das pessoas que os 

cultivam. Nós nos preocupamos muito com tudo isso; nosso trabalho nunca 

termina. 

Nossos partners (colaboradores) - Somos chamados de partners porque não é 

somente um emprego, é nossa paixão. Juntos, nós abraçamos a diversidade 

para criar um lugar onde cada um de nós pode se sentir à vontade. Sempre 

tratamos uns aos outros com respeito e dignidade. E cobramos uns dos outros o 

cumprimento desse princípio. 

Nossos clientes - Quando estamos totalmente envolvidos, nos conectamos 

com nossos clientes, rimos com eles e melhoramos suas vidas – ainda que só 

por alguns instantes. Certamente, tudo começa com a promessa de uma bebida 

preparada com perfeição, mas nosso trabalho vai muito além disso. Na verdade, 

trata-se de conexão humana. 

Nossas lojas - Quando nossos clientes se sentem integrados ao local, nossas 

lojas se tornam um refúgio, uma pausa nas preocupações do dia a dia, um lugar 

para encontrar os amigos. A ideia é saborear o momento ao ritmo da vida – 
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algumas vezes mais lento, outras mais acelerado. Sempre repleto de 

humanidade. 

Nossa comunidade - Cada loja é parte de uma comunidade, e nós levamos a 

sério a responsabilidade de sermos bons vizinhos. Queremos ser bem-vindos 

nos lugares em que fazemos negócios. Podemos ser a força por trás de ações 

positivas, aproximando nossos partners, nossos clientes e a comunidade para 

contribuir todos os dias. Agora vemos que nossa responsabilidade – e nosso 

potencial positivo – é ainda maior. O mundo espera que a Starbucks estabeleça o 

novo padrão, outra vez. E seremos os líderes. 

Nossos acionistas - Sabemos que, ao obter êxito em cada uma dessas áreas, 

temos o tipo de sucesso que recompensa nossos acionistas. Somos totalmente 

responsáveis por aprimorar cada um desses elementos, para que a Starbucks – 

e todos os que estão à sua volta – possam perseverar e prosperar. 

Responsabilidade social - A Starbucks está empenhada em um papel de 

liderança ambiental em todas as facetas do negócio. 

 

2.4. COMPROMISSOS: 

Compreender as questões ambientais e compartilhar informações com nossos 

partners (colaboradores). 

 Desenvolver soluções inovadoras e flexíveis que desencadeiem mudanças. 

 Comprar, vender e usar produtos ecologicamente corretos. 

 Reconhecer que a responsabilidade financeira é essencial para nosso futuro 

ambiental. 

 Incutir a responsabilidade ambiental como um valor corporativo. 

 Medir e monitorar o progresso de cada um de nossos projetos. 

 Incentivar todos os partners a compartilhar a missão da Starbucks. 

 

2.5. VANTAGENS COMPETITIVAS 

O empreendimento avaliado apresenta as seguintes vantagens competitivas: 
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 Representar uma marca reconhecida mundialmente pela qualidade e 

excelência de produtos. 

 Prover a melhor experiência de consumo de café, não apenas pelo 

produto, mas pela conexão criada com cada cliente. 

 Utilizar insumos e produtos ecologicamente corretos, demonstrando 

responsabilidade ambiental para seus funcionários, clientes e toda 

sociedade. 

 

2.6. MARCA 

A Starbucks foi criada em 1971 na cidade de Seattle nos EUA por três sócios - 

os professores Jerry Baldwin e Zev Siegel, e o escritor Gordon Bowker. Era uma 

única loja, no histórico Pike Place Market, que vendia grãos de café de alta 

qualidade e equipamentos. 

O nome da rede foi inspirado no personagem “Starbuck” do romance Moby 

Dick e seu logotipo, também inspirado no mar, apresenta uma sereia de dois 

rabos, figura existente na mitologia grega. 

 

 

Figura 1 Logotipo Starbucks 

 

Em 1982 Howard Schultz (atual presidente, CEO e presidente do conselho da 

Starbucks) ingressou na empresa. Um ano depois, inspirado pelas cafeterias 

italianas e o aspecto romântico da experiência de tomar café, teve a visão de 

levar a tradição das “coffehouses” italianas para os Estados Unidos. Um lugar 

para conversar, com um senso de comunidade. Um lugar intermediário entre 

trabalho e casa. 
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Os donos rejeitaram a ideia da mudança e Howard deixou a empresa para 

fundar sua própria rede de coffehouses. Em 1987 Howard adquiriu a Starbucks e 

utilizou a marca em sua recente rede de coffehouses. 

Desde então a Starbucks se propõe a ser um tipo de empresa diferente, que 

não apenas celebra o café e sua rica tradição, mas também traz um sentimento 

de conexão. Mantém sua raiz com a venda e moagem de grãos em cada loja e 

apresenta opções de cafés de diversos sabores e acompanhamentos especiais. 

Atualmente, com mais de 20 mil lojas em 50 países, a Starbucks é a mais 

importante empresa mundial de torrefação e venda de café especial comprando 

aproximadamente 3% da produção mundial de café. 

A Starbucks no Brasil atua apenas com lojas próprias da rede. Ainda não 

estão disponíveis sistemas de franquias ou lojas licenciadas, diferente de outros 

países que a marca atua. Entretanto há uma sinalização de possível mudança 

desse cenário, conforme entrevista do presidente da empresa no Brasil, Norman 

Baines, à revista Veja. Questionado sobre a relevância do mercado brasileiro no 

resultado global da rede ele respondeu que tem planos de “intensificar as lojas 

próprias, como também pela possibilidade de nos abrir para o mercado de 

franquias, como acontece em outros países da América Latina. ” 

 

2.7. ÁREA DE ATUAÇÃO 

Cidade de Curitiba, com foco principal nos frequentadores do bairro Batel 

(moradores e trabalhadores). 

 

2.8. FORNECEDORES 

A Starbucks possui política de qualidade e fornecimento ético, que inclui 

programas de apoio aos produtores de café, chá e cacau, principais matérias 

primas de suas bebidas: 

 Produtor: Estamos trabalhando diretamente com produtores para desenvolver 

métodos de produção responsável e investindo em suas comunidades para 

garantir o fornecimento sustentável de café de qualidade. 
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 Café: Com a ajuda da Conservation International, desenvolvemos diretrizes 

de fornecimento ético, que nos ajuda a comprar café produzido de forma 

responsável e comercializado com ética. 

 Chá: Apoiamos projetos que ajudam a aperfeiçoar o sustento de produtores 

de nossos chás especiais Tazo®. 

 Cacau: Nossa abordagem à compra de cacau é projetada para assegurar um 

fornecimento de longo prazo de cacau de alta qualidade, fornecido de 

maneira ética. 
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3. ANÁLISE DE MERCADO 

3.1. MERCADO DE BEBIDAS 

A situação da economia do Brasil se deteriorou nos últimos dois anos, levando 

o governo a adotar medidas mais austeras para recuperação do crescimento. 

Esse cenário de crise, aliado a ajustes contracionistas, teve impacto direto na 

renda disponível da população brasileira. 

No entanto, de acordo com o relatório “Tendências do Mercado de Café” 

divulgado pela ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café) de Abril/2106, 

essa diminuição da renda não afetou o consumo de bebidas no país, mas 

apresentou uma migração de marcas mais caras para mais baratas pelos 

consumidores. 

Ainda de acordo com o relatório, a despeito da crise, a venda de bebidas no 

Brasil deve aumentar a uma taxa média de 2,9% ao ano até 2019. 

 

3.2. MERCADO DE CAFÉ NO BRASIL 

Assim como o mercado de bebidas, o consumo de café também de aumentar 

até 2019. As taxas de expansão nos períodos pré-crise 2015, que eram de 4% 

ao ano, reduzem para 2,8% ao ano, mas ainda apontam aumento da demanda. 

Em 2014 o café representou 3,5% do consumo total de bebidas no ano de 

2014 e deve manter essa participação até 2019, com o aumento de consumo 

proporcional ao aumento de mercado. 

A crise econômica também tem afetado os custos de produção do café, 

principalmente por conta do aumento dos custos com energia elétrica. A Indústria 

vem reduzindo a margem de lucro e repassando apenas parte desse aumento 

para o preço. Ajustes de processos são necessários, mas a qualidade do produto 

não será afetada, por ser um dos principais pontos percebidos pelo consumidor.  

Em relação ao consumo, a crise afeta principalmente os consumidores de 

renda mais baixa. Em pesquisa realizada pela ABIC, esses consumidores, que se 

sentem afetados pela crise econômica, responderam que pretendem manter o 
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consumo, porém substituir a marca do café por uma mais barata. Porém, mesmo 

com a migração da marca, a qualidade do produto deve ser fator decisivo na 

escolha do produto. 

Avaliando o perfil de consumo no Brasil, a venda de café por meio de 

foodservice deve aumentar até 2019, em detrimento das vendas do varejo. 

 

 

Figura 2 Crescimento do foodservice no Brasil 

 

No curtíssimo prazo o foodservice (consumo fora do lar) será afetado mas 

retoma a expansão já a partir de 2017. Entretanto houve um forte aumento no 

consumo de café expresso nos últimos anos. O consumidor de café fora do lar 

tem maior poder aquisitivo e busca produtos de qualidade, aumentando a 

relevância de cafés gourmet. 

 

3.3. CONSUMIDOR DE CAFÉ 

O café não possui substituto direto, porém consumidores estão buscando 

diferentes variações de grãos.  

O consumo de café é proporcional à idade do consumidor. Os consumidores 

mais jovens são os que têm menos hábito de consumo diário da bebida, mas há 

aumento de interesse pelo café por jovens de 16 a 25 anos, principalmente em 

grandes metrópoles, por conta do conceito de cafeterias e inovações da 

categoria. 
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Figura 3 Consumo de café por faixa etária 

 

Na categoria “dentro do lar” lidera o consumo de café puro (de coador), porém 

é grande a intenção de aquisição de uma máquina de café de cápsulas. Na 

categoria “fora do lar” a Cafeteria é o local onde se mais consome o café e onde 

se percebe o melhor sabor. 

 

 

Tabela 1 Consumo de café fora do lar 

 

Espera-se que cafeterias especializadas cresçam a taxas de 3,2% ao ano, em 

números de lojas, aproveitando a tendência de “premiunização” e 

“gourmetização”. 
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4. ANÁLISE DA DEMANDA 

O mercado potencial do empreendimento é composto por jovens e adultos das 

classes A, B e C, residentes em Curitiba ou visitantes. 

Considerando as seguintes premissas: 

 Curitiba possui 249.185 pessoas de 10 anos ou mais com renda mensal maior 

que 5 salários mínimos (fonte Censo 2010 - IBGE); 

 Ao menos 90% da população maior de 16 anos consomem café – 50% 

diariamente, 35% algumas vezes na semana e 10% algumas vezes no mês 

(fonte pesquisa ABIC) 

 36% do consumo de café no Brasil referem-se a “Foodservice” (fonte 

pesquisa ABIC) 

Temos que o mercado disponível de Curitiba é de 80.736 consumidores, 

sendo 1,75 milhões de doses de café por mês ou 58.608 doses por dia. 

 

 

Tabela 2 Consumo mensal de café - mercado disponível 

 

Em um cenário cujo mercado alvo da cafeteria seja 1% do mercado 

disponível, estimando um ticket médio de R$20,00 por pessoa, chegamos a um 

faturamento bruto de R$ 351.649,33 por mês. 
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5. ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA 

A cidade de Curitiba possui várias cafeterias, de diversos tipos, espalhadas 

por toda a cidade. Muitas concorrem, direta e indiretamente, com a Starbucks, 

mas apresentam conceitos diferentes (cafeteria dentro de livraria, casa de bolos 

com café Premium, etc.). 

Avaliando a localização, ambiente e proposta de experiência do consumo de 

café, temos dois principais concorrentes diretos: 

 

 Lucca Cafés Especiais: localizada no bairro Batel, a loja conceito da marca 

de café existe desde 2002. Foi a primeira cafeteria de Curitiba especializada 

na torrefação e comercialização de cafés selecionados. Pertence a Georgia 

Franco de Souza e seu marido, que emprestou o sobrenome de seu avô para 

a marca da loja. 

 Rause Café + Vinho: com duas lojas em Curitiba a Rause Café já venceu por 

duas vezes o prêmio de melhor café da cidade pela Revista Veja. A matriz, 

localizada no centro, foi inaugurada em 2011. A segunda loja, no Batel, abriu 

as portas em 2014. Um dos sócios da casa, Otávio Linhares trabalhou na 

Lucca Cafés, onde se tornou um barista reconhecido no país. 

 

Para ambos os casos temos como ponto forte a apresentação dos cafés 

especiais de cada casa por profissionais reconhecidos no mercado (baristas). Os 

ambientes também são acolhedores e remetem ao “terceiro lugar”, local 

intermediário entre lar e trabalho. Em algumas ocasiões é possível encontrar 

gente trabalhando nos locais. 

Entretanto, apesar de marcas fortes na cidade, as cafeterias não possuem o 

apelo da marca e experiência Starbucks. Mesmo para os casos de bebidas para 

viagem, a compra de cafés Starbucks remete a uma experiência diferenciada. 
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6. PLANO DE MARKETING 

A instalação de uma cafeteria Starbucks em Curitiba oferecerá todos os 

produtos e serviços padronizados da rede no Brasil, tais como: 

 Bebidas: Espressos, Cappuccinos, Clássicos com Café, Refreshers, Chás, 

Chocolates e Frappuccionos (à base de Café, Creme ou Iogurte) 

 Comidas: Cookies, Muffins, Bolos, Donuts, Salgados e Sanduíches 

 Grãos de café 

 Acesso ilimitado e gratuito à rede wi-fi  

 

6.1. CANVAS: 

O Business Model Canvas é um mapa que resume e apresenta os pontos 

chave de um negócio. O canvas abaixo apresenta as informações relacionadas 

ao empreendimento da cafeteria Starbucks em Curitiba: 

 

 

Figura 4 Canvas Starbucks 
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6.2. ANÁLISE SWOT: 

A ferramenta de Análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and 

Threats) é utilizada para análise de ambiente, para posicionar ou verificar a 

posição estratégica de uma empresa. A tabela abaixo apresenta os dados 

relativos ao empreendimento da cafeteria Starbucks em Curitiba: 

 

FORÇAS  FRAQUEZAS 

 Marca reconhecida 

mundialmente 

 Mais que um produto, uma 

experiência de consumo 

 Produto com preço elevado 

 Estrutura com custos elevados 

  

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

 Ser a primeira loja Starbucks no 

Sul do Brasil 

 Explorar o aumento do consumo 

de café fora do lar 

 Ser afetado pela crise econômica 

em prazo maior que o previsto 

 Concorrência com produtos com 

boa qualidade e mais baratos 

 

Tabela 3 Análise SWOT 

 

A marca Starbucks é forte por si só é uma grande força para o 

empreendimento, porém deve-se avaliar a questão de custo e preço, uma vez 

que o momento de crise do Brasil pode afetar o consumo do café. 

 

  



25 

 

7. PLANO OPERACIONAL 

A cafeteria deve ser um lugar que promove conexão, se encaixar 

perfeitamente na comunidade e seu impacto ambiental deve ser o menor 

possível. 

As lojas são construídas com materiais e mão de obra local e, sempre que 

possível, com elementos reutilizados e reciclados.  

A Starbucks está inserida em um programa de certificação LEED da US Green 

Building Council® (Leadership in Energy and Environmental Design ou Liderança 

em Design de Energia e Ambiental.). A meta é obter a certificação LEED® 

globalmente para cada nova loja construída e inaugurada a partir do final de 

2010, que deve seguir um destes quatro conceitos de design: 

 Heritage: cafeterias que refletem as raízes mercantis de nossa primeira loja 

no histórico Pike Place Market de Seattle, com chãos gastos de madeira, 

concreto manchado ou azulejos, bancos de metal e iluminação inspirada em 

fábricas. Grandes mesas comunitárias, club chairs e venezianas de madeira 

evocam uma atmosfera de virada do século passado. 

 Artisan: lojas que ecoam o passado industrial dos mercados urbanos, 

buscando inspiração no modernismo dos anos 1930. Este tema celebra 

materiais simples, como vigas de aço expostas, paredes de alvenaria, vidro 

de batente de fábrica e madeiramento polido à mão, em um lugar para 

encontros criativos ligados à cultura e às artes. 

 Regional Modern: incorpora um estilo que estabelece tendências e é 

confortável e acolhedor. Usamos espaços claros, cheios de luz, com aspecto 

de loft, pontuados com mobília de inspiração regional e tecidos culturalmente 

relevantes, oferecendo um ambiente calmo e contemporâneo para relaxar da 

agitação do mundo moderno. 

 Concept: ambientes exclusivos criados por nossos designers para explorar 

inovações no âmbito da cafeteria. É uma espécie de “playground de design”. 

Esse senso de exploração se estende a todos os visitantes que, entre doses 

diárias de café e chá, tomam parte em eventos artísticos e reuniões 

comunitárias. 
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A cafeteria será instalada em imóvel alugado no bairro Batel, um dos mais 

nobres da cidade, com excelente fluxo de pessoas que fazem parte do público 

alvo do empreendimento. Deve ser escolhido local de fácil acesso para pedestres 

e automóveis. 

Todos os móveis e decorações serão adquiridos localmente.  

Os equipamentos para preparação das bebidas e comidas seguem padrão 

global e serão adquiridos de fornecedores previamente homologados. 

Será instalada rede sem fio (wi-fi) na loja para uso dos clientes, com acesso 

por senha válida por 2 horas. Passado esse período é possível renovar o acesso 

com novo login. O acesso é gratuito e ilimitado. 

A Starbucks no Brasil possui parte da estrutura de funcionários centralizada 

na cidade de São Paulo. As contratações para a loja de Curitiba serão, em sua 

maioria, focadas em pessoal de atendimento e suporte local. Será necessário 

treinamento para os novos funcionários. 

Os fornecedores da loja serão definidos conforme padrão global da empresa. 

Produtos padronizados serão adquiridos de fornecedores previamente 

homologados. Produtos locais exigirão desenvolvimento de novos fornecedores, 

seguindo os critérios e políticas vigentes da empresa. 
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8. PLANO FINANCEIRO 

O plano financeiro foi desenvolvido com suporte da planilha “SEBRAE Plano 

de Negócios” disponível no site do SEBRAE/PR. Foram estimados investimentos, 

custos fixos e variáveis, tributos e faturamento mensal ao longo de um ano. 

As planilhas abaixo apresentam as premissas/estimativas das despesas e 

receitas 

 

 

Tabela 4 Investimento Fixo 

 

 

Tabela 5 Prazos e Estoques 
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Tabela 6 Faturamento Mensal 

 

 

Tabela 7 Custos com mão de obra 

 

 

Tabela 8 Custos fixos 
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Tabela 9 Tributação total 

 

 

Tabela 10 Simulação de investimento 
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Tabela 11 Custos variáveis 

 

Com base nas estimativas realizadas, podemos avaliar a Estrutura Gerencial 

de Resultados (DRE): 
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Tabela 12 DRE 

 

A simulação apresenta um empreendimento com boa margem de 

contribuição, porém com resultado operacional e resultado líquido financeiro 

negativos, ou seja, com prejuízo. 

A projeção de resultados para o primeiro ano de operação encontra-se na 

tabela abaixo. Como anexos deste documento encontram-se as projeções dos 3 

primeiros anos. 
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Tabela 13 Resultado financeiro do primeiro ano de operação 

 

8.1. ANÁLISE DE VIABILIDADE 

A tabela abaixo apresenta os principais indicadores de viabilidade econômico-

financeiros: 
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Tabela 14 Indicadores financeiros 

 

 Payback: Superior a 5 anos (horizonte calculado) 

 VPL - Valor presente líquido: (R$ 4.665.922,75) 

 TIR – Taxa interna de retorno: inferior a zero 

Os indicadores apresentados mostram que o empreendimento não é viável, 

pois não oferece retorno aos investidores. 

 

8.2. ANÁLISE DE SENSIBILIDADE 

A tabela a seguir mostra as variáveis chaves a serem avaliadas para 

simulações de cenários pessimistas, realistas e otimistas para o 

empreendimento. São eles: Preço, Custo da Mercadoria, Vendas e Custo Fixo. 
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Tabela 15 Análise de sensibilidade 

 

Por se tratar de uma cafeteria com padrões e preços pré-estabelecidos, as 

variáveis de Preço, Custo de Mercadoria e Custo Fixo tem menor flexibilidade 

para serem ajustados. 

Logo, podemos avaliar a variável de Venda (Receita). 

A simulação acima mostra que se houver um acréscimo de 70% nas vendas 

projetadas inicialmente, o resultado financeiro de empreendimento passa a ser 

positivo, nos apresentando os seguintes indicadores: 

 Payback: 1,4 anos 

 VPL - Valor presente líquido: R$ 965.994,60 

 TIR – Taxa interna de retorno: 23,02% 

Esse aumento representa uma pequena variação na premissa de participação 

de mercado (aumento de 1% para 1,7%), porém altera significativamente o 

resultado do empreendimento. 
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9. CONCLUSÃO 

O plano de negócio foi construído a partir das seguintes premissas: 

 O mercado brasileiro de café mantém crescimento orgânico até 2019. 

 As vendas de servicefood está sendo afetada no curtíssimo prazo pela crise 

econômica que o Brasil enfrenta, mas já em 2017 apresenta crescimento 

maior que o mercado de café 

 Curitiba possui demanda e mercado alvo para o empreendimento, que não 

existe na região sul do país ainda 

 90% da população acima de 16 anos consome café, sendo que pelo menos 

50% consomem diariamente 

 A Starbucks não possui atualmente sistema de franquias no Brasil, mas existe 

uma sinalização de mudança de cenário para ampliação da rede no mercado 

local 

Com base nessas premissas foram gerados dois cenários financeiros, 

considerando share de 1% e 1,7% para um mercado disponível de mais de 

80.000 pessoas. Essa mudança no cenário de vendas representou uma grande 

alteração na projeção de resultados financeiros, saindo do prejuízo para o lucro, 

e invertendo todos os indicadores que inicialmente eram desfavoráveis ao 

empreendimento. 

Em ambos cenários, foi considerado um empréstimo inicial de R$500 mil para 

reforma da loja a ser alugada e compra de equipamentos e mobiliário. Não está 

incluso nesse valor o montante relacionado ao capital de giro para compra de 

matéria prima e produtos a serem comercializados. 

A abertura de uma franquia da marca Starbucks ainda depende da liberação 

desse modelo de negócio no Brasil pela detentora da marca, o que pode ocorrer 

em breve, porém sem confirmação de data. Sem isso, o negócio não é viável. 

Caso a modalidade de franquia seja uma opção no Brasil, a recomendação 

desse estudo é que uma loja Starbucks em Curitiba é viável apenas se houver 

grande alcance e conversão de vendas para pelo menos 1,7% do mercado 

disponível. O baixo fluxo de clientes, aliado ao custo fixo da empresa, que deve 

ser alto em se tratando de instalação em bairro nobre de Curitiba, pode não gerar 

resultado positivo para o empreendimento. 
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11. ANEXOS 

11.1. CANVAS 
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11.2. RESULTADO FINANCEIRO – OPERAÇÃO ANO 1 
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11.3. RESULTADO FINANCEIRO – OPERAÇÃO ANO 2 
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11.4. RESULTADO FINANCEIRO – OPERAÇÃO ANO 3 

 


