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Sumário Executivo 

 

O empreendimento 
 

 A família Margreiter Martins tem uma relação com produção e preparação 

de alimentos desde 1955 quando o jovem Ivo Martins adquiriu uma churrascaria 

na cidade de Treze Tílias. Desde os primórdios os objetivos do empreendedor 

era servir qualidade a um preço justo tendo como diferencial ambiente 

aconchegante e bom atendimento. Alguns anos depois seu filho Claudinir e sua 

nora Izabel entraram no ramo de distribuição de alimentos, levando os mesmos 

princípios. Hoje seu neto Uillian junto com seus pais, estão desbravando novos 

horizontes, mas sem esquecer dos valores empregados desde 1955, qualidade, 

preço justo, ambiente agradável e bom atendimento, mas com um toque a mais, 

a praticidade.  

 Este plano de negócios analisa a criação de uma casa de carnes com 

cervejaria e um bar em Curitiba. Para começar o empreendimento escolhemos 

o bairro Agua Verde, depois de algum tempo com possibilidade de expansão por 

meio de franquias. 

 

Oportunidade de Negócio 
 

A crescente busca por cortes de carnes nobres e de cerveja artesanal vem 

crescendo no Brasil, principalmente na região de Curitiba. Ao mesmo tempo que 

cresce essa busca o tempo das pessoas fora dos empregos vem reduzindo. A 

casa de carnes vem para disponibilizar em um único espaço: carnes cruas, 
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carnes assadas, para levar ou para consumir no local, cervejas artesanais e 

equipamentos e acessórios para o churrasco. 

 

Potencial de mercado 
 

O bairro escolhido possui algumas particularidades, além de ser um bairro de 

sua maioria residencial ele possui construções mais antigas, onde não existe 

muitos apartamentos com churrasqueiras e tem bairros com Batel, Vila Isabel, 

Bigorrilho ao seu entorno, os quais também são residenciais. Os habitantes de 

Curitiba e região, como grandes apreciadores de carne, mas sem um espaço 

para preparar uma carne assada na brasa, procuram muitas vezes locais que 

vendam carnes assadas ou churrascarias para saciar esse apetite por carne. Ao 

mesmo tempo o consumo de cervejas artesanais aumenta a cada dia. 

 

Missão 
 

Levar o sabor da carne e da cerveja artesanal de alta qualidade aos clientes, 

junto com atendimento diferenciado. Dando uma maior comodidade ao mesmo 

tempo que disponibiliza um produto personalizado. 

 

Produtos e Serviços 
 

Em um mesmo local teremos um açougue com todos os equipamentos e 

acessório para churrasco, uma casa de carnes assadas, uma cervejaria e um 

bar. Tendo como um dos diferencias a entrega das carnes e cervejas. 
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O cliente que preferir ir até o local, poderá se dirigir ao açougue escolher o corte 

de sua preferência e decidir se leva cru, assado ou se pede para assar e 

consumir no bar. 

Se a opção escolhida for a assada para levar, ele personaliza o tempero (sal 

grosso, com molho, com temperos secos, com ervas...) e o ponto da carne (mal 

passada, ao ponto e bem passada). 

Já se a opção escolhida for comer no bar, ele personaliza o tempero e o ponto 

da carne e como vai querer que sirva (em porção, no prato, acompanhado de 

alguma salda, maionese caseira, farofa...). Sendo essa opção preparada e 

entregue ao cliente no bar dentro de 45 minutos. 

E para acompanhar a carne, teremos 6 estilos de cerveja artesanal produzidas 

no local, sendo possível levar para casa ou consumir no bar. 

Outro serviço prestado será a entrega de carnes cruas, assadas, cervejas 

artesanais e maionese caseira por meio de aplicativos de entrega de comida (ex. 

Uber Eats, James...). 

 

Competências Distintivas 
 

Os diferenciais serão a possibilidade de o cliente poder escolher a carne que vai 

querer comer, podendo personalizar o tempero, o local de consumo, se é para 

levar para casa ou para consumir no local. Estar ligada a aplicativos de entrega 

de comida para facilitar a vida dos clientes. Sendo que a entrega pode ser tanto 

de carne assada quanto de carne crua acompanhadas da cerveja artesanal da 

casa. 
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Mercado Alvo 
 

Pessoas que gostam de carnes assadas, cervejas artesanais e que não 

possuem tempo ou não tem local para o preparo de uma carne. 

 

Necessidades de investimento 
 

O empreendimento necessita de um investimento inicial de R$1.200.000,00, 

tendo em vista um imóvel que não necessite de mudanças extremas para 

adequação do projeto.
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A empresa 

 

Definição do negócio 
 

Desenvolvimento de um local com produção própria de cerveja, venda de carne 

em natura e assada, com a opção de consumo no local ou para levar. 

Visando a praticidade e ambiente descontraído, o Armazém M&M disponibiliza 

uma personalização, tanto de produtos como de atendimento, pois teremos 6 

tipos de cerveja, vários cortes de carnes, cinco tipos de temperos, com a opção 

de levar ou consumir no local. 

Vamos disponibilizar de uma casa de carnes, onde o cliente escolhe o corte e 

decide se leva cru, se pede para assar e leve ou se pede para assar e consome 

no local. Juntamente com a casa teremos o bar com mesas para os clientes 

esperarem o preparo para levar para casa ou para degustar os 6 tipos de 

cervejas juntamente com a carne escolhida. Para fomentar essas cervejas 

teremos uma micro cervejaria dentro do estabelecimento, tornando o bar em um 

brewpub. 

O diferencial do negócio é a além de unir casa de carnes, com churrascaria e 

cervejaria, temos a parte da entrega via aplicativo. Um dos aplicativos que 

trabalham com essa modalidade de entrega de comida via app é o UBER EAT’s, 

que por ser um dos mais difundidos será a nossa escolha para fazer a logística 

de entrega dos nossos produtos. 

 



12 
 

Dados da Empresa 
 

 

Razão Social: M&M COMÉRCIO DE ALIMENTOS Ltda. 

Nome fantasia: ARMAZÉM M&M 

 

Visão 
 

Ser sinônimo de qualidade em produtos e serviço para todos os clientes. 

 

Missão 
 

Levar o sabor da carne e da cerveja artesanal de alta qualidade aos clientes, 

junto com atendimento diferenciado. Dando uma maior comodidade ao mesmo 

tempo que disponibiliza um produto personalizado. 

 

Área de Atuação 
 

Região metropolitana de Curitiba. 

 

Localização 
 

O armazém estará localizado no bairro Agua Verde, por se tratar de um bairro 

residencial e estar ao lado de vários outros bairros com um padrão semelhante. 

Um dos motivos da escolha é por se tratar de um bairro com pessoas com 

costume de sair de casa, com um poder aquisitivo melhor em sua maioria e por 

ter boa parte dos imóveis sem um local para preparo de uma carne assada à 
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carvão ou lenha. 

 

Vantagem competitiva 
 

Englobar em um único local praticidade, comida gostosa com qualidade em 

um ambiente descontraído e confortável. 

Disponibilizar personalização do produto que o cliente vai comprar, tanto em 

sabor quanto em local de consumo. 

Cervejas exclusivas do Armazém M&M, não encontrando em mais nem um 

outro local. 

 

Canvas 
 

PARCERIAS CHAVE 
 

UberEATS 
 

Frigoríficos 
 

Fornecedores  
 

Clientes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATIVIDADES 
CHAVE 

 
Comercialização de 

alimentos 
 

Entrega de 
alimentos 

 
 

OFERTA DE VALOR 
 

Cerveja artesanal 
 

Carnes in natura ou 
assadas 

 
Consumir no local ou 

para levar 
 

Utilização de aplicativo 
para receber em casa 

 
 
 
 
 
 

RELACIONAMENTO 
 

Atendimento 
personalizado 

 
Redes sociais 

 
 
 

SEGMENTO DE 
CLIENTES 

 
Pessoas que gostam de 

carne 
 

Costume de comer fora 
de casa 

 
Gostam de comodidade 

 
Buscam cerveja 

artesanal 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS CHAVE 
 

Casa de carnes 
 

Restaurante 
 

Cervejaria 
 
 

CANAIS 
 

Restaurante/Casa 
de carnes/ 

Cervejaria em local 
físico 

 
Aplicativo 

 

ESTRUTURA DE CUSTOS 
 

Fornecedores 
Funcionários 

Aluguel 
Custos fixos 

FONTES DE RECEITAS 
 

Venda de alimentos 
Venda de cerveja 

Venda de equipamentos para churrasco 
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Analise Swot 
 

PONTOS FORTES 

 

PRATICIDADE 

PERSONALIZAÇÃO DO PREPARO 

DA CARNE 

 

CERVEJA PRÓPRIA 

 

ÚNICO LOCAL COM 

RESTAURANTE, CASA DE CARNES 

E CERVEJARIA 

ENTREGA VIA APP 

PONTOS FRACOS 

 

   FALTA DE MÃO DE OBRA 

ESPECIALIZADA EM CARNES E 

CERVEJA 

   SEM OPÇÃO PARA 

VEGETARIANOS, VEGANOS. 

   ENTREGA DEPENDE DE 

TERCEIROS 

 

AMEAÇAS 

 

   ASSOCIAÇÃO DE CASAS DE 

CARNES COM CERVEJARIAS 

 

   FALTA DE FORNECEDORES  

  SAZONALIDADE DO CONSUMO 

NO LOCAL, EXIGINDO UMA 

OSCILAÇÃO NA MÃO DE OBRA. 

OPORTUNIDADES 

 

   ALTA PROCURA POR 

CERVEJAS ARTESANAIS 

   DIFUSÃO DE CORTES 

ESPECIAIS 

   CONCORRENTES 

DESATUALIZADOS 

   AUMENTO DA ALIMENTAÇÃO 

FORA DE CASA 
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Mercado 
 

Visão geral do Mercado de cerveja no Brasil 
 

O consumo de cervejas artesanais no Brasil cresce exponencialmente, junto com 

esse crescimento vem o número de cervejarias que multiplicou por 10 nos 

últimos 10 anos, saindo de 70 e indo para 700, segundo Carlo Lapolli, presidente 

da Associação Brasileira de Cerveja Artesanal (Abracerva). Sendo nesse ano 

subiu para 835 cervejarias. 

Segundo a Abracerva o consumo de cervejas artesanais está entre 1% e 2%, o 

restante de mercado é dominado pelas grandes companhias cervejeiras, sendo 

um grande mercado a ser explorado. 

Com a ajuda da plataforma de e-commerce o Clube do Malte fez um estudo 

sobre o comportamento e os hábitos de consumo da cerveja no Brasil definiu o 

perfil socioeconômico do apreciador da bebida: a maior parte é composta por 

homens entre 31 e 40 anos, casados, sem filhos, com nível superior completo 

ou pós graduação, e renda mensal entre R$ 3 mil e R$ 6 mil. A pesquisa também 

constatou que o Sul e o Sudeste predominam na cena cervejeira nacional. 

Por se tratar de um produto de quatro a cinco vezes mais cara que as cervejas 

produzidas em larga escala, a artesanal fica com o consumo mais restrito aos 

apreciadores, mas muitas vezes são trocadas pelas outras no consumo diário. 

O consumo maior das artesanais vem em eventos, bares que possuem um foco 

maior nessas cervejas. 
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O paraná é o quinto estado em número de cervejarias, o número de habitantes 

por cervejaria aqui era 169.476 em 2017 e até setembro desse ano caiu para 

128.965 demonstrando um crescimento de empresas nesse ramo.  
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Visão geral do Mercado da carne no Brasil  
 

O Brasil é um dos maiores produtores de proteína animal do mundo, mas em 

consumo ainda estamos abaixo de países como os Estado Unidos. A expectativa 

de consumo per capta é de 90kg, reduzindo em quase 10% a estimativa feita 

pela conab. O tipo de proteína está ligado muito ao dinheiro que o consumidor 

possui para gastar.  

Com a introdução de novas raças e a difusão de novos cortes bovinos, o 

mercado tem se aquecido, mesmo com a crise econômica.  

Três raças se destacam no cenário Brasileiro, o Nelore por ser o mais comum 

nas criações por ser um animal que se adapta muito bem ao clima brasileiro. Já 

o Angus e o Hereford por se tratarem de animais de origem europeia com uma 

maior marmorização na carne. Essa marmorização é a gordura no meio das 

fibras musculares, dando uma maior macies e um sabor acentuado. 

Cortes antes pouco comuns no Brasil, como bife Ancho, o T-Bone, o Bife de 

Chorizo vem crescendo a sua participação nos cardápios impulsionados por uma 

onda “gourmet”, onde o prato deixa de ser apenas um alimento, mas sim uma 

mistura de sabores, cores e aromas. 

 

 

Mercado Alvo 
 

Hoje é crescente a procura de alimentação externa, por questão de praticidade 

e falta de tempo ou espaço para preparar uma carne assada. Mas ao mesmo 

tempo vem aumentando o número de pessoas interessadas em fazer seu próprio 
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churrasco. E temos também pessoas que preferem receber sua comida em casa, 

para desfrutar do conforto do lar. 

Juntando todos esses clientes é que nós do Armazém M&M oferecemos a 

solução para cada cliente de forma personalizada. 

 

Concorrentes 

 

Atualmente na região não possuem nem uma empresa que possua esse tipo de 

serviço, que engloba cervejaria, casa de carnes e restaurante. Hoje possuímos 

em Curitba e região, locais que vendem cervejas artesanais, locais que vende 

carnes assadas e cruas, restaurantes, mas nem um que ofereça todos em um 

único ambiente e com a comodidade de entrega via aplicativo. Por isso fica difícil 

fazer o benchmarking desses concorrentes. 

 

Marketing 

 

A empresa tem como ações de marketing a definição de produtos e a 

participação que cada um tem no objetivo final da companhia.  

Um dos objetivos é o crescimento de 20% ao mês no faturamento durante um 

ano. A projeção das fontes de receita serão por divididas por departamento, 

sendo que 50% vem da casa de carnes; 30% restaurante e 20% cervejaria. 

 

Produtos e Serviços 
 

Carnes Cruas 
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Teremos a opção de vários cortes e tipos de carne, como bovino, suíno, ovinos 

e aves. O cliente terá a opção de ir até o local e comprar a carne in natura ou 

pedir pelo aplicativo. 

 

Carnes Assadas 

 

O cliente poderá escolher todas as carnes disponíveis no açougue que 

encaminharemos para a seção da churrasqueira, onde ele poderá escolher o 

tempero (sal grosso, com molho de mostarda, com chimichurri, com alho) e o 

ponto da carne (mal passada, ao ponto e bem passada). Nesse produto teremos 

três opções de serviço o de esperar a carne ficar pronta e levar para viagem, de 

pedir para consumir no local juntamente com acompanhamento de saladas, 

arroz, maionese e/ou farofa ou comprar pelo aplicativo e pedir para entregar. 

 

Cervejas 

 

Por não possuir muito espaço e ter o diferencial de produzir a própria cerveja, o 

Armazém vai se especializar em 6 tipos de cerveja. Sendo possível consumir ela 

no local, para viagem ou pedir pelo aplicativo. 

Um dos estilos é a German Pilsner uma variação da Pilsner tcheca, por causa 

dos processos e composição da água na Alemanha. Ela se caracteriza por ser 

uma cerveja leve, mas com uma amargor um pouco mais acentuado que as 

pilsner comumente consumidas. Harmoniza muito bem com aves e suínos. 

O segundo estilo é a English Pale Ale, como o nome já diz é uma cerveja da 

escola inglesa com cor avermelhada, de amargor médio, harmonizando muito 
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bem com carnes vermelhas e de aves de sabor mais acentuado. 

 

O terceiro estilo é a Weizen é uma cerveja de trigo com sabor mais suave no 

amargor, mas com uma presença do malte de trigo destacado dando maior corpo 

ao liquido. Possui cor amarelo turvo. Harmoniza com carne de ovinos e de suíno. 

O quarto estilo é a Witbier a cerveja com sensação mais refrescante oferecida 

no Armazém, por conter coentro, casca de laranja e camomila junto a sua receita. 

Ela vem da escola belga, na aparência, tem cor amarelo palha e grande turbidez 

por ter trigo em sua composição. Possui um sabor levemente adocicado com 

baixo amargor e combina bem com carnes de sabor menos acentuado. 

O quinto estilo é a Dry Stout uma cerveja irlandesa com cor bem escura por ter 

grãos torrado em sua composição, essa torra proporciona um sabor e o amargor 

de café aos seus consumidores e tem corpo e espuma densos. Embutidos e 

carnes com sabores mais vibrantes são uma boa recomendação para 

acompanhar essa cerveja. 

E o Sexto estilo é a Indian Pale Ale (IPA) uma cerveja que se destaca pela 

combinação de lúpulos, mistura de aromas agradáveis e amargor inesquecível. 

Uma cerveja que combina com pratos de sabor forte, carnes de ovinos, filé mal 

passado, embutidos. 

 

Equipamentos para Churrasco 

 

Aproveitando o mesmo ambiente vamos proporcionar os equipamentos 

necessários para execução do churrasco em casa, como: temperos, carvão, 

espetos, grelhas, álcool, acendedores de fogo. 
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Entrega via aplicativo 

 

Faremos a nossa entrega via aplicativo UBER EATS, onde o cliente entra na 

plataforma deles, escolhe as opções de carnes e cervejas e em poucos instantes 

recebe em seu endereço. 

 

Plano Financeiro 

 

Fontes de Financiamento  
 

Para implementação do projeto não consideramos financiamento, o 

empreendimento será suportado com recursos próprios, necessitando de R$ 

1.200.000,00 para sua implementação. 

 

Equipamentos da cervejaria 
 

Moinho malte = R$ 2.800,00; 

Cozinha Tribloco (500l) = R$ 104.500,00; 

Sistema de aquecimento = R$ 16.500,00; 

Aerador = R$ 1.000,00; 

Chaminé = R$ 800,00; 

Trocador de calor = R$ 5.700,00; 
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Sistema de frio = R$ 8.700,00; 

Enchedora de garrafa = R$ 4.100,00; 

Arrolhador = R$ 1.800,00; 

Bancada = R$ 2.500,00; 

Barris = R$ 11.500,00; 

Bomba cip = R$ 2.100,00; 

Tanque de fermentação (6 unidades) = R$ 97.200,00 

Total = R$ 259.200,00 

 

Equipamentos da casa de carnes 
 

Câmara fria = R$30.000,00; 

Balcão refrigerado = R$ 4.100,00; 

Mesa de inox = R$ 3.000,00; 

Facas = R$ 1.000,00; 

Total = R$ 38.100,00 

 

Equipamentos do restaurante 
 

Armazenamento: 

Geladeira; 

Freezer; 

Armários. 

Preparação: 

Mesa com cuba; 

Panelas; 
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Talheres; 

 

Utensílios de cozinha em geral; 

Máquinas de café expresso; 

Liquidificador industrial; 

Máquina de fazer gelo. 

Cocção: 

Forno; 

Fogão industrial; 

Higienização: 

Máquina de lavar louças, talheres e copos. 

Exaustão 

Exaustores; 

Coifa. 

Serviço de Atendimento / Móveis e Utensílios: 

Mesas (10 a 20 unidades); 

Cadeiras (40 a 60 unidades); 

Balcão; 

Bancada; 

Armários; 

Pratos; 

Talheres; 

Copos; 

Taças; 

Guardanapos. 
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Total estimado = R$ 200.000,00 

 

Custos mensais 
 

Aluguel = R$ 15.000,00; 

Matéria-prima = R$ 500.000,00 

Luz, telefone, água, internet, gás = R$ 10.000,00; 

Contador = R$ 1.000,00; 

Salários diretos (mais encargos) = R$ 18.000,00; 

Imposto = R$10.000,00 

Custo mensal total = R$554.000,00 

 

Demonstrações Financeiras 
 

 

Tabela01-fluxo de caixa em 12 meses, valores em mil 

 

Conclusão 

 

 
Os resultados obtidos pela projeção dentro de 12 meses são: 

TIR = 28% 

VPL = R$ 5.864.220,00 

Sendo um negócio muito promissor, se esses valores da demonstração da tabela 

M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12

Receitas -      850 1.020 1.224 1.469 1.763 2.115 2.538 3.046 3.655 4.386 5.263 6.316 

Custos -      554- 663-     796-     955-     1.146- 1.375- 1.650- 1.980- 2.376- 2.851- 3.421- 4.105- 

Lucro Bruto -      296 357     428     514     617     740     888     1.066 1.279 1.535 1.842 2.210 

Despesas -      118- 143-     171-     206-     247-     296-     355-     426-     512-     614-     737-     884-     

EBITDA -      178 214     257     308     370     444     533     640     768     921     1.105 1.326 

Lucro Liquido -      10-    7-          2-          1-          0          1          2          5          6          9          9          11       

Fluxo de Caixa 1.200- 178 214     257     308     370     444     533     640     768     921     1.105 1.326 
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01 se realizarem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia 

 



26 
 

[1] – Site da ABRACERVA visitado em 10/08/2018 < 

http://abracerva.com.br/category/mercado/>; 

[2] – Site da MAPA visitado em 12/08/2018 < 

http://www.agricultura.gov.br/assuntos/inspecao/produtos-vegetal/a-cerveja-no-

brasil> 

 


