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1. SUMÁRIO EXECUTIVO  

1.1. O empreendimento 

 

A Champions Cervejaria Artesanal surge da ideia de um grupo de amigos 

empreendedores dispostos a criar uma microempresa para atuar na fabricação e 

comercialização de cervejas artesanais, com sede na cidade de Matinhos/PR com foco 

direcionado ao atendimento do mercado litorâneo do estado paranaense, com a proposta de 

fornecer ao público local um rol de cervejas exclusivas e diferenciadas, com vários tipos de 

ingredientes, texturas, aromas e sabores, fugindo da tradicional cerveja das grandes indústrias. 

O mercado brasileiro de cervejas é o terceiro maior consumidor do mundo. De acordo 

com a CERVBRASIL (Associação Brasileira da Indústria da Cerveja) no ano de 2016 foi 

produzido 14 bilhões de litros de cervejas, sendo que o setor artesanal foi responsável por 

menos de 1% deste total. Apesar da baixa representatividade das cervejas artesanais, verifica-

se um constante crescimento no consumo deste tipo de produto ao longo da última década, 

com percentuais anuais entre 30 e 40%. De acordo com o site Valor Econômico o mercado 

continuará crescendo nos próximos anos, mas devido à instabilidade econômica atual, no ano 

corrente a taxa de crescimento deve ser pouco superior a 10% (ainda representativo), com 

maior consumo concentrado em rótulos com valores inferiores a R$ 20,00 (vinte reais) por 

litro. 

Estes dados demonstram que mesmo em meio a crise econômica, o consumidor tem 

buscado cada vez mais qualidade e diferenciação na escolha da cerveja a ser consumida, 

abrindo uma boa oportunidade de negócio para a Champions Cervejaria Artesanal, que 

objetiva atender tal necessidade com preços justos e atrativos.  

Este plano de negócios analisa a viabilidade de abertura da empresa Champions 

Cervejaria Artesanal, na cidade de Matinhos no estado do Paraná, para atender ao mercado 

consumidor do litoral paranaense, com posterior expansão para o litoral capixaba através de 

abertura de filiais. Neste momento avaliamos a oportunidade de inicio somente na região 

litorânea do Paraná. A empresa se localizará no bairro de Caiobá, na região central, um dos 

locais mais nobres da cidade, onde produzirá e comercializará cervejas artesanais diretamente 

ao público consumidor e para estabelecimentos comerciais das demais cidades do entorno 
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geográfico. A empresa contará com uma fabrica com capacidade produtiva de 5000 litros de 

cerveja por mês, um Pub com capacidade de comportar 80 pessoas e um escritório 

administrativo. 

 

1.2. Oportunidade de Negócio 

 

De acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE), o crescimento no consumo de cervejas artesanais demonstra que a bebida mais 

consumida no país deixasse de ser apenas refrescante e ganhasse qualificação gastronômica, 

tendendo a atuar em nichos de mercado premium. Deixa-se de primar pelo volume ingerido 

passando a priorizar a apreciação da bebida, o paladar, a qualidade.  

Enquanto as grandes cervejarias dispõem de produtos com sabores muito similares 

entre si, pois primam pela redução de custos e durabilidade de seus produtos, as cervejarias 

artesanais prezam pela diferenciação e qualidade, atendendo a um crescente público de 

apreciadores que buscam novas opções, estando dispostos a pagar um valor superior para ter 

acesso a um produto de maior qualidade que atenda ao seu paladar. 

Na região que se pretende implantar o empreendimento, não há empresas com grande 

representatividade no segmento e com a mesma proposta deste empreendimento, que aliado a 

crescente demanda na região, torna-se um grande nicho de mercado com atratividade 

empresarial. 

 

1.3. Potencial de mercado 

 

O mercado brasileiro de cerveja é o terceiro maior do mundo, ficando atrás apenas da 

China e EUA. Com uma produção de mais de quase 14 bilhões de litros, o consumo médio no 

Brasil é de mais de 68 litros por habitante/ano. A Associação Brasileira da Indústria da 

Cerveja (CervBrasil) aponta que, de 2011 a 2014, o setor cervejeiro movimentou R$ 27 

bilhões em salários, respondendo a 1,6% do Produto Interno Bruto (PIB, soma de todas as 

riquezas do país). 



12 

 

Acredita-se que não haverá incrementos significativos no volume total de cervejas 

consumidas no país, mas há uma forte tendência de migração do consumo de cervejas 

convencionais para o consumo de cervejas artesanais, que propiciam outras sensações de 

aroma, gosto e textura, haja vista, o expressivo crescimento do mercado de cervejas artesanais 

ao longo dos últimos anos no Brasil, com forte concentração nas regiões sul e sudeste. 

Atualmente, as cervejarias artesanais representam menos de 1% do total produzido e 

consumido no Brasil, mas a elevada taxa de crescimento dos últimos anos, entre 30 e 40%, 

demonstram uma forte tendência de crescimento deste mercado e uma grande oportunidade de 

empreender. No litoral paranaense, evidencia-se um forte mercado consumidor de cervejas 

artesanais, tanto por aqueles residentes, quanto por aqueles que se deslocam da capital e 

região metropolitana nos finais de semana e em períodos de veraneio.  

 

1.4. Missão 

 

Fabricar cervejas exclusivas e diferenciadas a partir dos melhores maltes, que 

propiciem sensações de aroma, gosto e textura artesanais, excedendo as expectativas dos 

clientes a fim de estabelecer fortes e duradouras relações, sempre respeitando as leis e os 

princípios éticos. 

 

1.5. Produtos e Serviços 

 

A empresa fornecerá cervejas artesanais de alta qualidade, tendo uma linha de rótulos 

fixos e outros sazonais, com diversas experimentações e novidades a seus clientes. Os 

produtos serão envasados em garrafas diferenciadas e serão comercializados em local próprio 

e nos bares e restaurantes da região.  

 Será criado um Pub com arquitetura moderna para criar um ambiente descontraído 

para servir àqueles que queiram apreciar sua cerveja ouvindo uma boa musica, além de servir 

como ponto de encontro para happy hour, eventos e confraternizações. Serão firmadas 

parcerias com “food-trucks” da região para servimento variado de alimentos e petiscos. Além 
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de participar de feiras e eventos para divulgação, fortalecimento da marca e comercialização 

de seus produtos. 

 Para àqueles que queiram receber seus produtos no conforto de sua residência, sem a 

necessidade de se deslocarem até o ponto de venda, será disponibilizado um canal de vendas 

via telefone e internet com entregas a domicilio.  

 

1.6. Competências Distintivas 

 

O empreendimento se diferencia pela oferta de produtos de alta qualidade agregada, 

com o uso de insumos selecionados, comercializados a preços competitivos. Além de 

disponibilizar um local moderno e aconchegante para consumo do produto. 

 

1.7. Mercado Alvo 

 

O consumo desse tipo de cerveja se baseia em um novo hábito, em que se bebe menos, 

mas com maior qualidade. De acordo com o relatório do Sebrae Inteligência Setorial, 88% 

dos consumidores dessas cervejas gourmet são homens, 69% têm nível superior cursado, e a 

grande maioria pertence as classes A e B. O objetivo é atingir principalmente este público, 

seja por meio de venda direta ou através de bares e restaurantes da região litorânea do estado 

do Paraná. 

 

1.8. Previsão de vendas 

 

Na tabela abaixo apresenta-se a estimativa do volume a ser comercializado no 

horizonte de sete anos, assim como, a Receita Bruta a ser auferida com a venda dos produtos. 

Tabela 01 – Previsão de Vendas 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7

Receita Bruta R$ 964.800     1.061.280  1.167.408  1.206.000  1.266.300  1.326.600  1.392.930  

Garrafas anual Un. 144000 158400 174240 180000 189000 198000 207900
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1.9. Responsável e suas competências 

 

Campião – Mestre Cervejeiro com elevada experiência no ramo, responsável pelo 

controle fabril e desenvolvimento de novos produtos, é formado pela Escola Superior de 

Cerveja e Malte e tem se especializado constantemente através da participação em eventos no 

Brasil e no exterior, buscando sempre a experimentação, o desenvolvimento e a fabricação de 

produtos, tendo reconhecida aprovação de possíveis consumidores da região onde atua e se 

pretende implantar o empreendimento.  

Oliveira – Administrador do empreendimento, graduado pela Universidade Federal 

Tecnológica do Paraná, com especialização em Gestão Estratégica de Empresas pela 

Fundação Getúlio Vargas, com atuação gerencial na área administrativa de empresa 

multinacional por mais de cinco anos, aplicará seus conhecimentos e experiências no 

desenvolvimento e na condução do negócio. 

 

1.10. Rentabilidade e projeção financeira 

 

• Necessidade de investimento inicial de R$ 288.800,00 

• O VPL para os 7 anos, considerando Custo de Capital de 15% é de R$ 460.326,00.  

• A TIR é de 55,93%.  

• O PayBack ocorre no terceiro ano.  

• O ILL calculado com base no VPL do fluxo de caixa para sete anos está projetado em 

2,59 o que significa que cada Real investido resultará em 2,59 Reais, descontados o 

custo de oportunidade de capital de 15%. 

• Fluxo de Caixa Capital Próprio em 7 anos é de R$ 1.022.168,00 
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2. A Empresa – Descrição Geral 

2.1. Definição do negócio 

 

Desenvolvimento de uma micro empresa, com localização central no bairro de Caiobá, 

considerado o bairro mais nobre do município de Matinhos/PR, para atuar na fabricação e 

comercialização de cervejas artesanais, com foco direcionado ao atendimento do mercado 

litorâneo do estado paranaense, com a proposta de fornecer ao público local um rol de 

cervejas exclusivas e diferenciadas, com vários tipos de ingredientes, texturas, aromas e 

sabores, fugindo da tradicional cerveja das grandes indústrias. Além de disponibilizar um 

local com arquitetura moderna para criar um ambiente descontraído para servir àqueles que 

queiram apreciar sua cerveja ouvindo uma boa musica, além de servir como ponto de 

encontro para eventos e confraternizações. 

Prezar pelo desenvolvimento e constante inovação das cervejas, com máxima 

preocupação com a qualidade, o sabor e a higiene, tanto no manuseio, na produção e na 

disponibilização dos produtos, visando à plena satisfação dos seus clientes. As utilizações de 

insumos orgânicos sem a utilização de aditivos garantem diferenciais aos produtos a serem 

comercializados. A empresa contará com uma fábrica com capacidade produtiva de 5000 

litros de cerveja por mês, um Pub com capacidade de comportar 80 pessoas e um escritório 

administrativo. 

 

2.2. Dados da Empresa 

 

Razão Social: C.E. Cervejaria Ltda. 

Nome fantasia: Champions Cervejaria Artesanal 

Endereço: Avenida Atlântica, s/n – Caiobá – Matinhos/PR 

 

2.3. Missão 
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Comercializar produtos e serviços, com o intuito de levar as pessoas o prazer de tomar 

cervejas exclusivas e diferenciadas, produzidas a partir dos melhores maltes, que propiciem 

sensações de aroma, gosto e textura artesanais, excedendo as expectativas dos clientes a fim 

de estabelecer fortes e duradouras relações, sempre respeitando as leis e os princípios éticos. 

 

2.4. Visão 

 

Ser líder na comercialização de cerveja artesanal na região litorânea do estado do 

Paraná até 2021. 

 

2.5. Área de Atuação 

 

Região litorânea do estado do Paraná. 

 

2.6. Localização 

 

A empresa terá uma localização privilegiada na avenida Atlântica, na região central do 

Bairro Caiobá, o mais nobre da cidade de Matinhos/PR. A escolha do local esta alinhada com 

a proposta de diferenciação de qualidade e posicionamento premium do produto. O Pub 

disponibiliza um local moderno e aconchegante para encontro de amigos, reforçando a 

notoriedade e referência da empresa na região. 

 

2.7. Canais de Distribuição 

 

Os produtos serão comercializados diretamente ao público através do PUB, onde o 

cliente poderá optar por consumi-lo no local ou levá-lo para consumir em sua residência, 

evento, praia, etc.  
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Os produtos também serão disponibilizados nos mercados, restaurantes e bares da 

região litorânea do estado paranaense, sendo que nos dois últimos estabelecimentos será 

primado pela harmonização com os pratos servidos. 

Por fim, também será criado um canal de vendas via telefone e um site para maior 

comodidade dos clientes. 

 

2.8. Vantagem competitiva 

 

Dispor de um produto de elevada qualidade. 

Diferenciação e constante apresentação de novidades. 

Harmonização de seus produtos com a gastronomia local. 

Dispor de um local moderno e aconchegante com excelente localização.  

 

2.9. Estratégia competitiva 

 

De acordo com as análises de PORTER (1989), a base fundamental do desempenho 

acima da média ao longo do tempo é a vantagem competitiva sustentável. Embora a empresa 

possa dispor de inúmeros pontos fortes, ela poderá alcançar vantagem competitiva de dois 

modos, ou diferenciando-se da concorrência ou praticando custos tão baixos que seus 

competidores não consigam acompanhar. A Champions atuará com a estratégia de 

diferenciação de seus produtos, com características superiores, e na prestação de serviços de 

forma diferenciada, buscando a percepção do seu publico alvo, permitindo uma maior 

liberdade para definição do preço e posicionamento de seus produtos e serviços. 

 

2.10. Alianças estratégicas 
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As alianças estratégicas serão firmadas com os fornecedores de insumos, proprietários 

de foodtrucks da região e com as empresas que comercializarão os produtos fabricados pela 

Champions Cervejaria Artesanal.  

À principio, devido ao reduzido volume fabricado, os insumos serão adquiridos por 

intermédio da empresa Bodebrown, com entregas diretamente na fabrica localizada em 

Matinhos/PR. Com a ampliação da demanda e aumento do poder de barganha junto aos 

fornecedores, serão firmadas parcerias diretas com os produtores de insumos. 

A água, um dos principais insumos na fabricação da cerveja, que pode resultar em 

alterações no sabor, será fornecido por uma única empresa de forma a garantir a qualidade dos 

produtos comercializados. Após avaliação dos possíveis fornecedores, definiu-se pela 

empresa fornecedora Font Life, que possui um elevado grau de qualidade e controle. 

A proposta do PUB é comercializar apenas a cerveja fabricada e através de parcerias 

com os proprietários de food trucks da região, abrir um espaço para que seja comercializado 

seus produtos seguindo uma agenda pré-determinada com diversas opções de alimento, desde 

hambúrgueres, espetinhos, comida mexicana, comida japonesa, etc., ampliando a atratividade 

dos consumidores. 

Com relação as empresas que irão comercializar os produtos em seus 

estabelecimentos, serão desenvolvidas em conjunto, promoções e harmonizações com os 

pratos oferecidos por estes estabelecimentos, ampliando a atratividade para ambos. Nos 

supermercados serão efetuadas promoções para experimentações do produto e divulgação da 

marca. 

 

2.11. Registro necessário 

 

De acordo com a legislação vigente e aplicável a fabricação de cervejas no Brasil, a 

empresa e os produtos que serão comercializados deverão ser registrados junto ao Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA. 

 Em meados de 2013, o MAPA regularizou a venda de cervejas artesanais em todo o 

país. Isso significa que, para vender a sua cerveja em estabelecimentos comerciais, é preciso 

seguir as determinações legais estabelecidas. 
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O ministério define, inclusive, quem pode se enquadrar na categoria de produtor 

artesanal de cervejas. De acordo com o texto, é considerado artesanal aquele cervejeiro que 

produz até 10 milhões de litros por ano. E o seu produto deve conter pelo menos 75% de 

malte e cevada na receita. 

O primeiro passo, antes de procurar o MAPA, é registrar a atividade como produtor 

junto ao município, gerando o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ. Após a obtenção 

do CNPJ junto à prefeitura, é hora de registrar a cervejaria no MAPA. Para isso, é necessária 

a seguinte lista de documentos: 

• formulário de registro preenchido, fornecido pelo MAPA; 

• CNPJ ou o comprovante do pedido; 

• Alvará da Prefeitura ou o documento de solicitação; 

• Manual de boas práticas de fabricação; 

• Projeto das instalações; 

• Laudo da análise físico-química e microbiológica da água utilizada. 

Após a entrega desta documentação, o MAPA agendará a visita de um técnico 

especializado, que fará a vistoria pessoalmente nas instalações. 

O registro do produto pode ser realizado ao mesmo tempo em que ocorre o da 

cervejaria. Trata-se de um procedimento um pouco mais simples, sem a exigência de tantos 

documentos. Deve fornecer a receita da cerveja para o registro. No entanto, o MAPA se 

compromete a não divulgar as informações, consideradas sigilosas. 

O formulário de registro é elaborado pelo ministério e deve-se preenchê-lo com as 

seguintes informações: 

• Composição do produto; 

• Percentual de cada ingrediente usado; 

• Informações a respeito dos aditivos utilizados. 

Além disso, os rótulos da cerveja também deverão seguir os critérios descritos na lei 

(Decreto nº 6.871 de 4 de junho de 2009).  

Ademais, deverão ser seguidas todas as regras estabelecidas pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária – ANVISA. 
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3. Análise de Mercado 

3.1. Visão geral do Mercado de Cervejas no Brasil 

 

O mercado brasileiro de cerveja é o terceiro maior do mundo, ficando atrás apenas da 

China e EUA. Com uma produção de mais de quase 14 bilhões de litros, o consumo médio no 

Brasil é de mais de 68 litros por habitante/ano, muito a frente dos nossos vizinhos da América 

Latina. Para se ter uma ideia, o consumo do Chile é de 49 litros, da Argentina 47 e do 

Uruguai, apenas 30 litros por habitante/ano. Claro que se compararmos à República Tcheca, 

com 143 litros ou Alemanha com 106 litros por habitante/ano, ainda há espaço para o 

crescimento. A Associação Brasileira da Indústria da Cerveja (CervBrasil) aponta que, de 

2011 a 2014, o setor cervejeiro movimentou R$ 27 bilhões em salários, respondendo a 1,6% 

do Produto Interno Bruto (PIB, soma de todas as riquezas do país). 

 

3.2. Visão geral do Mercado de Cervejas Artesanais no Brasil 

 

De acordo com a CervBrasil no ano de 2016 a produção de cerveja artesanal foi 

responsável por menos de 1% do total de cerveja produzida no Brasil. Apesar da baixa 

representatividade das cervejas artesanais frente as convencionais, verifica-se um constante 

crescimento no consumo deste tipo de produto ao longo da última década, com percentuais 

anuais entre 30 e 40%. De acordo com o site Valor Econômico o mercado continuará 

crescendo nos próximos anos, mas devido à instabilidade econômica atual, no ano corrente a 

taxa de crescimento deve ser pouco superior a 10% (ainda representativo), com maior 

consumo concentrado em rótulos com valores inferiores a R$ 20,00 (vinte reais) por litro, 

diferente de anos anteriores onde o valor médio situava-se entre R$ 40 e R$ 50,00. 

Com a revolução da cerveja artesanal que tem como lema o “beba menos, beba 

melhor”, a tendência não é de incrementos significativos no volume total de cerveja 

consumida no país, e sim uma migração de cervejas convencionais, que buscam apenas o 

volume de consumo, para cervejas especiais, que trazem outras sensações de aroma, gosto e 

textura. 
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Com o crescente volume do consumo de cervejas artesanais, há também um expressivo 

crescimento no número de cervejarias. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA) atualmente estão registradas 610 cervejarias no Brasil, concentradas 

principalmente nas regiões sul e sudeste. Através do Gráfico – Numero de cervejarias no 

Brasil pode-se notar um expressivo crescimento nos últimos cinco anos. 

 

Figura 01 – Número de cervejarias no Brasil 

 

Em 2017 foram registradas 88 novas cervejarias que representa um aumento de 

aproximadamente 17% em relação a dezembro de 2016. Alguns fatores impulsionam esta 

ação empreendedora, de um lado pessoas que consomem cervejas especiais, produzem 

artesanalmente e resolvem abrir seus negócios próprios. De outro, estão investidores ávidos 

por mercados de alto crescimento, como por exemplo, este que cresce a taxas superiores a 

20% há quase uma década. E o terceiro impulso é a crise que assola o país desde 2014 e faz 

com que muita gente procure alternativas de trabalho. 

A maior parte destas cervejarias ainda está localizada no eixo Sul-Sudeste, com mais 

de 90% de concentração de mercado, mas há movimento em todos os estados brasileiros. 

Apesar do mercado de cerveja artesanal ainda não ter rompido a barreira do 1% de 

participação, estima-se que alcance esta marca em breve. Países como Uruguai e Argentina já 

romperam a barreira do 1% de participação de mercado e os EUA já passaram dos 12%. 
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Estamos com o número de cervejarias que os EUA tinham em 1994, em 1998 eles já tinham 

triplicado este número.  

Ainda há barreiras muito grandes para o crescimento da cervejaria artesanal brasileira. 

Por parte das grandes cervejarias há casos muito fortes de concorrência desleal, dumping 

(venda por preço abaixo do custo para afastar concorrentes) e isenções tributárias injustas e 

prejudiciais à competitividade dos pequenos. Por parte do mercado, há questões relacionadas 

ao desconhecimento e aos altos preços da cerveja artesanal à disposição do consumidor. 

Internamente às microcervejarias os maiores entraves são o baixo nível de produtividade dos 

equipamentos e mão de obra, associados a problemas logísticos de distribuição e altos 

impostos. As boas notícias para 2018 é a possibilidade de enquadramento de pequenas 

cervejarias no regime tributário do Simples Nacional (a partir de 01/01/2018) e a crescente 

profissionalização dos trabalhadores e empreendedores do setor.  

 

3.3. Necessidade do Mercado a ser atendida 

 

Diante da crescente demanda no consumo de cervejas artesanais no litoral paranaense, 

identificou-se a necessidade de criar e implantar uma micro cervejaria com qualidade 

diferenciada, disponibilizando um local moderno para apreciação da bebida, além de 

disponibilizá-la em bares e restaurantes do litoral paranaense, visando conquistar o publico 

alvo e consolidar a marca na região, tornando-se referência no segmento.  

 

3.4. Mercado Alvo 

 

O consumo desse tipo de cerveja se baseia em um novo hábito, em que se bebe menos, 

mas com maior qualidade. Para entendermos o tamanho do potencial dos consumidores de 

cervejas artesanais, podemos utilizar o relatório do Sebrae Inteligência Setorial, onde cita que 

88% dos consumidores dessas cervejas gourmet são homens, 69% têm nível superior cursado, 

com faixa etária entre 25 e 40 anos, pertencente as classes A e B. O objetivo é atingir 

principalmente este público, seja por meio de venda direta ou através de bares e restaurantes 

da região litorânea do estado do Paraná. 
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3.5. Participação de mercado 

 

Objetivo de atingir a marca de 5.000 litros de cerveja por mês em 4 anos com  

faturamento Bruto anual superior a 1 milhão de reais. 

 

3.6. Concorrentes 

 

Existe cadastrado no MAPA uma única cervejaria artesanal sediada no litoral 

paranaense, a Astral da Ilha, localizada na Praia de Fora na Ilha do Mel, a qual apesar de 

oferecer um produto de qualidade, já premiada no concurso nacional de cervejas, tem sua 

comercialização restrita à pousada que leva o mesmo nome da cerveja.  

Com isto, consideramos como concorrentes apenas os supermercados e restaurantes 

que comercializam rótulos diversos, trazidos de outras localidades. Neste contexto, propõem-

se a disponibilizar nossos produtos para serem comercializados por estes estabelecimentos, 

objetivando ganhar o mercado com qualidade e preços atrativos.   

 

3.7. Concorrentes indiretos 

 

Consideramos concorrentes indiretos os produtos alcoólicos destilados, principalmente 

vinhos que são harmonizados com a culinária gastronômica. Porém, por possuírem sabores 

mais sofisticados e variados se comparado com as cervejas convencionais, as cervejas 

artesanais vêm ganhando espaço e se tornando uma boa opção de acompanhamento para 

pratos em restaurantes. Com isto as parcerias deverão ser firmadas e constantemente 

fortalecidas para ampliar o consumo da cerveja na harmonização com os pratos oferecidos.  
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4. Análise Estratégica 

4.1. Análise SWOT 

 

Por intermédio da ferramenta SWOT (strenghts, weaknesses, opportunities and treats) 

relacionam-se as forças e fraquezas com ameaças e oportunidades, ajudando a organização a 

criar estratégias que permitam melhorar o seu desempenho ou deixa-las menos vulnerável aos 

concorrentes. Abaixo se apresenta o mapeamento da empresa Champions Cervejaria 

Artesanal. 

Pontos Fortes 

• Qualidade da cerveja produzida 

• Diferenciação do produto 

• Ambiente moderno e aconchegante 

com excelente localização 

• Harmonização gastronômica  

• Estrutura de operação enxuta 

Pontos Fracos 

• Marca ainda não conhecida  

• Alto preço se comparado às cervejas 

convencionais 

• Elevado custo dos insumos de 

qualidade 

Oportunidades  

• Crescimento da demanda de cerveja 

artesanal no Brasil 

• Ampliação do público consumidor  

• Expansão da produção para 

atendimento de outras regiões 

• Participação em feiras e eventos 

Ameaças 

• Sazonalidade da demanda 

• Concorrência 

 

 

Cruzando os aspectos internos (forças e fraquezas) com os aspectos externos 

(oportunidades e ameaças) obtemos quatro situações distintas que irão orientar as opções 

estratégicas da empresa. 

Ao cruzarmos as oportunidades com as forças da empresa adota-se uma estratégia 

ofensiva, tirando proveito das situações benéficas. De acordo com a avaliação efetuada o 
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mercado de cerveja artesanal tem crescido anualmente, e a Champion por possuir um produto 

diferenciado e com elevada qualidade pode-se beneficiar desta crescente demanda, atendendo 

ao publico alvo em um local moderno e aconchegante com excelente localização, além de 

disponibilizar seus produtos em bares e restaurantes das demais regiões estabelecidas como 

alvo. Parcerias com restaurantes transcenderão apenas a comercialização, mas buscará a 

harmonização com os pratos servidos localmente, ampliando o alcance aos novos 

consumidores. Participação em feiras e eventos fortalecerão a marca, divulgando e ampliando 

o alcance do público consumidor. 

Ao cruzarmos as ameaças com as forças da empresa adota-se uma estratégia defensiva, 

onde se utiliza das forças para amenizar e/ou anular os efeitos adversos das ameaças. A 

concorrência e a sazonalidade da demanda de cerveja artesanal na região litorânea será 

combatido com um produto diferenciado e de elevada qualidade associado a otimização de 

seus custos operacionais e uma estrutura de operação enxuta de trabalho.  

Relacionando as oportunidades com as fraquezas, temos as debilidades, onde uma 

oportunidade não pode ser aproveitada devido a uma ou mais fraquezas da empresa. Neste 

sentido se pretende participar de feiras, eventos e executar demais ações de marketing, para 

fortalecer e ampliar o conhecimento da marca, visando se aproveitar da crescente demanda de 

cerveja artesanal. Com o aproveitamento e efetivo crescimento, aumenta-se o volume 

produzido e consequentemente aumenta-se o aproveitamento da capacidade produtiva e o 

poder de barganha junto aos fornecedores, aumentando sua competitividade no mercado. 

Por fim, cruzando as ameaças externas com as fraquezas da empresa, têm-se as 

vulnerabilidades, onde uma ameaça encontra uma ou mais pontos fracos deixando a empresa 

vulnerável. Neste caso as ameaças dos concorrentes e sazonalidade da demanda associado ao 

desconhecimento da marca e ao elevado custo de produção e de comparação com o valor das 

cervejas tradicionais, deverá ser combatido com fortes ações de marketing, para divulgação e 

fortalecimento da marca, além de uma constante otimização dos custos operacionais. 
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5. Plano de Marketing 

5.1. Produto 

 

A cerveja Champion será produzida continuamente em quatro rótulos e envasadas em 

garrafas de 330ml com fechamento por pressão e rótulos desenvolvidos para cada tipo de 

cerveja, de acordo com suas características, utilizando-se de insumos de elevada qualidade. 

Mas antes de referenciar os tipos de cervejas que serão produzidas, vale definir o que vem a 

ser a cerveja. 

 

CERVEJA: é uma bebida alcoólica carbonatada, produzida através da fermentação de 

materiais com amido, principalmente cereais maltados como a cevada e o trigo. Seu preparo 

inclui água como parte importante do processo e algumas receitas levam ainda lúpulo e 

fermento, além de outros temperos, como frutas, ervas e outras plantas. 

 

 À principio pretende-se produzir os seguintes tipos de cervejas: 

 

PILSEN LAGER: é a cerveja mais consumida no mundo, responsável por mais de 99% das 

vendas de cerveja do Brasil. Caracterizada por um lúpulo acentuado no aroma e sabor, 

originaria da Europa Central no século 19, é uma cerveja de baixa fermentação ou 

fermentação a frio (de 6 a 12ºC), com graduação alcoólica geralmente entre 4 e 5%. 

 

INDIA PALE ALE ou somente IPA: cerveja carregada em lúpulo, coloração cobre e 

explosiva nos aromas e sabores cítricos, essa é uma bebida que mata a sede no verão. Criada 

pelos ingleses para aumentar o tempo de conservação da cerveja que seria levada para as 

viagens pela Índia. O teor alcoólico, vai de 5,5 a 7,5%. 

  

WEISSBIER (Weizenbier, Wheat Beer ou Cerveja de Trigo): é uma cerveja feita a base de 

trigo e característica do sul da Alemanha, região da Baviera. São cervejas claras e opacas, 
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onde sobressai o trigo com o qual foram produzidas, bem como sabores frutados (banana e 

maça), cravo e florais. Bastante refrescantes e de graduação alcoólica moderada (entre 5 e 

6%), são opacas e não filtradas. Produzem, em geral, um creme denso e persistente.  

 

STOUT: cervejas negras opacas, dotadas de forte sabor de chocolate, café e malte torrado, 

pouca carbonatação. Sua origem remonta à época em que parte da produção das cervejarias 

inglesas era destinada à Rússia e aos países bálticos. Para suportar a viagem, essas cervejas 

possuíam – assim como possuem hoje – alto teor alcoólico, variando de 8 a 12%. 

 

Considerando a elevada necessidade do público alvo em experimentar novos sabores, 

além dos rótulos fixos, pretendem-se produzir diversas outras variedades, propiciando aos 

consumidores uma ampla experimentação de sabores e texturas. Lotes serão produzidos de 

acordo com o tipo e com a época do ano, levando em consideração as condições climáticas. 

  

5.2. Preço 

 

Considerando que o produto tem característica premium, o preço não é definido pelos 

custos de produção e comercialização, mas sim pelo preço que o consumidor está disposto a 

pagar. 

Como a marca ainda não é conhecida no mercado, pretende estabelecer a estratégia de 

penetração, adotando-se um preço abaixo da média do mercado, ampliando-o na medida em 

que se ganha mercado. 

A partir de uma pesquisa de preços realizada nos pontos de vendas locais e nos 

principais sites de venda online de cervejas artesanais, encontramos um preço mínimo 

ofertado por uma unidade de 330 ml, de R$ 8,00. Seguindo nossa estratégia, o preço será 

posicionado abaixo deste valor, fixando-o em R$ 6,70 equivalendo a aproximadamente R$ 

20,00 por litro comercializado, que de acordo com o site Valor Econômico será a faixa que 

terá maior consumo neste momento de instabilidade econômica. 
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5.3. Praça 

 

O objetivo é atingir todas as regiões nobres do litoral paranaense, com maior 

concentração de vendas através do Pub montado na cidade de Matinhos e distribuição nas 

demais regiões através de veículo próprio, disponibilizando os produtos nos principais bares, 

restaurantes e mercados. 

 

5.4. Promoção 

 

O lançamento dos produtos deverá ocorrer junto com a inauguração do PUB. Deverá 

ser planejada e amplamente divulgada ao mercado alvo, através da distribuição de convites 

nas principais zonas de circulação da cidade e divulgação nas redes sociais, com criação de 

página da marca.  

Participar de feiras e eventos, além de firmar parcerias com empresas do ramo 

alimentício, demonstrando através de degustação a qualidade do produto oferecido, além de 

gerar promoções de venda. 

 

6. Organização 

A estrutura de implantação e funcionamento da Champions Cervejaria Artesanal deve 

ser leve, simples, objetiva e prática. O processo de fabricação e controle ficará a cargo do 

Mestre Cervejeiro, que contará com dois auxiliares. Enquanto a área comercial, administrativa 

e financeira será suportada pelo Administrador, contando com o apoio de um contador, um 

assistente administrativo, dois vendedores (que serão remunerados por comissão de vendas) e 

outros três atendentes no PUB. 

 

6.1. Operacional 

 

− Processo de fabricação 



29 

 

− Controle de Qualidade 

− Controle de Fornecedores 

− Suporte Técnico 

− Entrega de Produtos 

− Controle de Estoque 

 

6.2. Administrativa/ Financeira 

 

− Controle Financeiro- Faturamento, Contas a Pagar e a Receber, Cobrança 

− Recursos Humanos (Gestão de Pessoal) 

− Contabilidade (Gerencial e Fiscal) 

− Manutenção Predial e Segurança Patrimonial 

− Administração do Plano Operacional (Orçamento Anual) 

 

6.3. Marketing & Vendas 

 

− Controle de Clientes 

− Controle de Vendas (Representantes) 

− Administração/ Negociação de Parcerias 

− Publicidade & Propaganda 

 

6.4. Empreendedores Fundadores 

 

D. Campião – Mestre Cervejeiro. Experiência de 3 anos na fabricação de cervejas 

artesanais. Responsável pelo controle fabril e desenvolvimento de novos produtos, é formado 

pela Escola Superior de Cerveja e Malte e tem se especializado constantemente através da 

participação em eventos no Brasil e no exterior, buscando sempre a experimentação, o 

desenvolvimento e a fabricação de produtos, tendo reconhecida aprovação de possíveis 

consumidores da região onde atua e se pretende implantar o empreendimento. 
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Ed. Oliveira – Administrador. Com experiência de 5 como gerente administrativo de 

empresa multinacional do ramo alimentício. Graduado pela Universidade Federal Tecnológica 

do Paraná, com especialização em Gestão Estratégica de Empresas pela Fundação Getúlio 

Vargas,. 

 

7. Operação 

7.1. Desenvolvimento de produtos 

 

Em virtude do conhecimento e experiência do Mestre Cervejeiro para desenvolvimento 

e produção de cervejas, sempre utilizando insumos de elevada qualidade, nossos produtos 

certamente se tornarão referência no mercado.  Aliado ao constante aperfeiçoamento através 

de experimentações e participações em seminários e eventos relacionados, estaremos sempre 

ampliando o leque de opções, trazendo constantes novidades para manter a fidelidade de 

nossos clientes. 

 

7.2. Processo de fabricação 

 

Na produção da cerveja deve-se ter alguns cuidados básicos, sem os quais o produto 

não alcançará a qualidade desejada. O primeiro deles é a infraestrutura, limpeza e 

higienização, pois qualquer bactéria pode se proliferar e acabar com o produto que está sendo 

fabricado, tornando-o impróprio para o consumo. De forma a eliminar este possível problema, 

a Champions seguirá as melhores práticas do mercado para garantir a esterilidade de suas 

instalações e equipamentos. 

Dotará suas instalações fabris com revestimentos cerâmicos, que garantam uma melhor 

higienização. Equipamentos em aço inoxidável à ser fornecido pela empresa BierKing 

(reconhecida pela qualidade de seus produtos e assistência técnica). 
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Outro fator de extrema importância relaciona-se a água utilizada na produção das 

cervejas. Se considerarmos uma cerveja com graduação alcoólica de 4%, tem-se cerca de 96% 

de água na sua composição. A água pode ser classificada como “dura” ou “mole”, sendo a 

primeira com maior teor de cálcio e a segunda com menor teor, sendo que o tipo adotado 

influenciará diretamente no sabor do estilo de cerveja escolhido. A Champion adotará em sua 

produção água mineral de uma única fonte para garantir um padrão uniforme na produção de 

seus lotes, assim como, utilizará insumos de elevada qualidade e padronização. 

Após descrição dos principais cuidados que se deve ter na produção das cervejas, será 

descrito abaixo os estágios chaves para produção de uma cerveja de qualidade. 

1. Moagem: uma vez com os maltes definidos e a quantidade de cada tipo, é preciso moer 

o malte. A ideia da moagem é quebrar a casca, liberando o endosperma do grão. O melhor dos 

casos é conseguir remover a casca inteira, e quebrar o interior do grão. Se a moagem for 

muito fina, na brasagem ocorre a remoção de taninos da casca, deixando a cerveja 

adstringente. Se a moagem é muito grossa perde-se eficiência, reduzindo a quantidade de 

cerveja a ser produzida, ou prejudicando a densidade da mesma. 

2. Brassagem: uma vez que o grão tenha sido “aberto”, precisa-se fazer com que enzimas 

presentes nele quebrem os açucares não fermentáveis em açucares fermentáveis. O amido 

presente no malte é composto por diversas moléculas de diversos tipos de açúcares arranjados 

de diferentes formas. Com a cerveja trabalha-se com duas enzimas, a Beta amilase e a Alfa 

amilase. Em resumo, a Beta amilase quebra moléculas menores e a Alfa amilase maiores. 

Cada enzima tem uma faixa ideal de ph e temperatura.  

3. Clarificação: circula-se o mosto, tirando-o do fundo da panela e fazendo percorrer por 

um caminho que passe pelas cascas do malte. Quando se faz isto, impurezas presentes no 

mosto vão ficando presas nas cascas, e açucares ainda não extraído acabam por serem 

extraídos nesta etapa. Por isso a importância de não danificar a casca. Nesta etapa também se 

faz uma lavagem do mosto, que é circular apenas água, extraindo mais açucares presos nos 

grãos. 

4. Fervura: depois do mosto clarificado e sem cascas, ele é fervido. Se ainda houver 

casca, a cerveja terá um caráter adstringente. Durante a fervura ocorre a evaporação de 

substancias que não se deseja na cerveja. Também se adiciona o lúpulo e mata-se qualquer 

bactéria ou micro organismo que possa estar presente. O lúpulo tem dois papeis importantes 
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na cerveja, o primeiro é conferir amargor, equilibrando o doce do malte. E o segundo papel é 

ser conservante natural. 

5. Resfriamento: se deixar o mosto resfriar naturalmente estará aumentando o tempo que 

ele fica em contato com o ambiente, e assim aumenta-se o risco de contamina-lo. Por este 

motivo, o ideal é resfriar todo o mosto até a temperatura de inoculação da levedura o mais 

rápido possível. 

6. Fermentação primária: após resfriado o mosto, tira da recipiente de resfriamento e 

passa para o fermentador e inocula a levedura. Essa levedura irá consumir os açucares e 

produzir álcool e gás carbônico.  

7. Trasfega: é o termo para a transferência da cerveja para o recipiente escolhido, depois 

que a fermentação primária tenha se completado. 

8. Carbonatação: carbonatar é produzir uma última fermentação já no recipiente 

escolhido, gerando o dióxido de carbono que dá a cerveja sua ligeira efervescência. 

 Por fim, transcorrido tais etapas, seguindo os padrões e especificidades de cada tipo de 

cerveja, terá obtido a cerveja para comercialização. 

O resíduo orgânico, gerado no processo produtivo, será utilizado na  fabricação de 

petiscos ricos em fibras que serão servidos como aperitivos.  

 

8. Plano Financeiro 

8.1. Necessidades de investimento 

 

O empreendimento necessita de um investimento inicial de R$288.800,00, sendo que 

R$ 50.000,00 serão utilizados como capital de giro e os demais valores utilizados na aquisição 

dos equipamentos abaixo relacionados. 
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Tabela 02 – Investimento inicial 

 

8.2. Fontes de financiamento e equilíbrio financeiro 

 

Para implementação do projeto não se considerou financiamento, o empreendimento 

será suportado com recursos próprios, necessitando de R$ 288.800,00 para sua 

implementação. 

 

8.3. Capital Social 

 

O capital social subscrito e integralizado será divido em 100 cotas no valor de R$ 

2.888,00 cada perfazendo o total de R$ 288.800,00 conforme seguinte estrutura: 

Dados gerais Cotas Capital Percentual 

Moinho malte 3.000,00R$                       

Sala de Cozimento 70.100,00R$                    

Panela de Aquecimento

Panela de Brassagem (Mostura e Filtragem)

Panela de Fervura

Bomba de Deslocamento de Líquidos

Plataforma de Serviço e Sustentação das Tinas

Automação da Brassagem e Aquecimento

Interligação do Sistema

Inversor de Frequência

Trocador de Calor 

Filtração da Cerveja 3.100,00R$                       

Limpeza de garrafas 9.350,00R$                       

Tanque de fermentação (5 unidades) 73.250,00R$                    

Reforma e Mobiliários para montagem do PUB 80.000,00R$                    

Total: 238.800,00R$                  
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D. Campião 50 R$ 144.400,00 50,00% 

Ed. Oliveira 50 R$ 144.400,00 50,00% 

Total 100 R$ 288.800,00 100% 

Tabela 03 – Capital Social 

 

8.4. Demonstrações Financeiras 

 

Apresenta-se aqui os principais aspectos e conclusões obtidas através da elaboração de 

demonstrações financeiras em fluxo de caixa criado a partir de demonstrativo de resultados. 

 

8.5. Composição dos custos de insumos 

 

Após pesquisa de preços no mercado, verificou-se que o fornecedor Bodebrown 

apresenta-se como a melhor alternativa para aquisição dos insumos, com entrega direta na 

fábrica. Os custos apresentados abaixo, referem-se a quantidade necessária para produção de 

100 litros de cerveja.  

 

Tabela 04 - Composição dos custos de insumos 

 

8.6. Composição das despesas operacionais e administrativas 

 

Abaixo apresenta-se um quadro resumo das despesas operacionais e administrativas 

incorridas mensalmente com o empreendimento.  

Insumos Quantidade Unidade Custo Total

Malte 25 kg 10,00R$        250,00R$       

Lúpulo 250 g 0,20R$           50,00R$         

Levedura 50 g 1,00R$           50,00R$         

Água 170 l 0,40R$           68,00R$         

418,00R$       
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Tabela 05 - Composição das despesas operacionais e administrativas 

 

8.7. Composição das despesas de vendas 

 

Considerado no primeiro ano o valor de R$ 15.000,00 para as despesas com marketing 

e vendas, com elevação nos anos subsequentes de acordo com o aumento das vendas.  

 

8.8. Depreciação 

 

A Depreciação foi estabelecida para ocorrer de forma linear ao longo de 10 anos, ou 

seja, 10% ao ano.  

 

8.9. Impostos 

 

De acordo com o estabelecido pela Lei Complementar nº 155, de 27 de outubro de 

2016, o micro e pequenas cervejarias pode optar pelo Simples Nacional a partir de 01 de 

janeiro de 2018, desde que enquadrada nos limites estabelecidos pela referida Lei. Neste caso, 

considerando que a Champions Cervejaria Artesanal iniciará suas atividades no ano de 2018 e 

Despesas Operacionais e Administrativas Valor mensal (R$)

Aluguel 2.000,00R$                       

Luz, telefone, água, internet, gás 5.000,00R$                       

Contador 1.000,00R$                       

Salários diretos (mais encargos) 10.000,00R$                    

Salários indiretos 1.200,00R$                       

Manutenção 800,00R$                          

Despesas correntes 800,00R$                          

Outras despesas mensais com insumos 4.000,00R$                       

Pró-labore 2.000,00R$                       

26.800,00R$                    
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seu faturamento se enquadra nos limites previstos pela Lei, considerou-se o seu 

enquadramento no Simples Nacional de acordo com o Anexo II – Alíquotas e Partilha do 

Simples Nacional – Indústria. 

 

8.10. Formação do preço 

 

Para formação do preço do produto produzido levou-se em consideração o volume 

estimado de produção, os custos com insumos, despesas operacionais, despesas de vendas e 

depreciação. Considerando uma produção mensal de 5000 litros de cerveja, com um gasto de 

acordo com os valores apresentados nos tópicos acima, chegamos ao preço unitário de R$ 

4,29 por garrafa de 330ml. 

Como o preço de venda deste tipo de produto não é definido pela margem, mas sim 

pela característica premium (diferenciada), será praticado o valor de R$ 6,70 por garrafa, 

garantindo uma boa margem de lucratividade e que, ainda sim, garante uma estratégia de 

penetração, pois de acordo com pesquisa realizadas este valor é inferior aos praticados no 

mercado.   

 

8.11. Demais Premissas 

 

As receitas são baseadas em projeções conservadoras de crescimento da venda dos 

produtos e foram demonstradas para os sete primeiros anos. No primeiro ano projetamos a 

venda de 4.000 litros por mês, com acréscimo de 10% ao ano nos dois anos subsequentes, 

enquanto que a partir do quarto ano até o sétimo consideramos um crescimento anual de 5%. 

O fluxo de caixa foi projetado para os sete primeiros anos de funcionamento da 

empresa. 

Como não há pretensão de financiamento utilizamos como entradas de caixa 100% do 

valor total do projeto já no ano zero. 
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8.12. Rentabilidade do Projeto 

 

O ILL calculado com base no VPL do fluxo de caixa para sete anos está projetado em 

2,59 o que significa que cada Real investido resultará em 2,59 Reais, descontados o custo de 

oportunidade de capital de 15%. 

O VPL calculado a um custo de capital de 15% resulta em R$ 460.326,00. 

A TIR ficou maior que a taxa de atratividade e ficou estimada em 55,93%. 

 

INVESTIMENTO INICIAL............................................................. R$ 288.800,00 

FLUXO DE CAIXA CAPITAL PRÓPRIO EM 7 ANOS ..............R$ 1.022.168,00 

VPL-VALOR PRESENTE LIQUIDO..............................................R$ 460.326,00 

TIR......................................................................................................55,93% 

ILL......................................................................................................2,59 

O PAY BACK ESTIMADO OCORRERÁ NO TERCEIRO ANO. 

 

8.13. Demonstrativo de resultados  

 

Tabela 06 – Demonstrativo de resultados 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7

Volume mensal Litros 4000 4400 4840 5000 5250 5500 5775

Volume anual Litros 48000 52800 58080 60000 63000 66000 69300

Garrafas anual Garrafas 144000 158400 174240 180000 189000 198000 207900

DRE

Receita Bruta - 964.800     1.061.280  1.167.408  1.206.000  1.266.300  1.326.600  1.392.930  

Impostos - 108.058     118.863     130.750     135.072     141.826     148.579     156.008     

Receita Liquida - 856.742     942.417     1.036.658  1.070.928  1.124.474  1.178.021  1.236.922  

Custo do Produto Vendido - 200.640     220.704     242.774     250.800     263.340     275.880     289.674     

Lucro Bruto - 656.102     721.713     793.884     820.128     861.134     902.141     947.248     

Despesas com vendas - 180.000     198.000     217.800     230.000     230.000     230.000     230.000     

Despesas Operacionais - 321.600     353.760     389.136     408.593     429.022     450.474     472.997     

Depreciação - 23.880        23.880        23.880        23.880        23.880        23.880        23.880        

Lucro Liquido - 130.622     146.073     163.068     157.655     178.232     197.787     220.371     
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8.14. Projeção Fluxo de Caixa 

 

Tabela 07 – Projeção Fluxo de Caixa 

 

8.15. Premissas Pessimistas 

 

Para melhor aferir a viabilidade do empreendimento é importante simular um cenário 

pessimista, onde as premissas iniciais não fossem atendidas, com isto o investidor poderá 

avaliar melhor os riscos envolvidos no negócio. Neste caso, foi simulado que as vendas 

fossem 10% menores do que o inicialmente estimado, chegando ao seguinte resultado: 

O ILL calculado com base no VPL do fluxo de caixa pessimista para sete anos está 

projetado em 1,45 o que significa que cada Real investido resultará em 1,45 Reais, 

descontados o custo de oportunidade de capital de 15%. 

O VPL calculado a um custo de capital de 15% resulta em R$ 132.340,00. 

A TIR ficou maior que a taxa de atratividade e ficou estimada em 28,05%. 

 

INVESTIMENTO INICIAL............................................................. R$ 288.800,00 

FLUXO DE CAIXA CAPITAL PRÓPRIO EM 7 ANOS ..............R$ 452.343,00 

VPL-VALOR PRESENTE LIQUIDO..............................................R$ 132.340,00 

TIR......................................................................................................28,05% 

ILL......................................................................................................1,45 

O PAY BACK ESTIMADO OCORRERÁ NO QUINTO ANO. 

FLUXO DE CAIXA

Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7

Lucro Liquido 130.622     146.073     163.068     157.655     178.232     197.787     220.371     

(+) Depreciação 23.880        23.880        23.880        23.880        23.880        23.880        23.880        

(-) Capex 50.000        

(-) Investimento Inicial 238.800

(-)Capital de Giro 50.000

Fluxo de Caixa Final -288.800 154.502     169.953     186.948     131.535     202.112     221.667     244.251     

FCCP -288.800 -134.298 35.655 222.603 354.138 556.250 777.917 1.022.168
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Após avaliação dos índices obtidos com a adoção deste cenário pessimista, verifica-se 

que o empreendimento continua sendo viável sob o ponto de vista econômico. 

 

8.16. Demonstrativo de resultados pessimista  

 

 

Tabela 08 – Demonstrativo de resultados pessimista 

 

8.17. Projeção de Fluxo de Caixa Pessimista  

 

Tabela 09 – Projeção Fluxo de Caixa Pessimista 

 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7

Volume mensal Litros 3600 3960 4356 4500 4725 4950 5200

Volume anual Litros 43200 47520 52272 54000 56700 59400 62400

Garrafas anual Garrafas 129600 142560 156816 162000 170100 178200 187200

DRE

Receita Bruta - 868.320     955.152     1.050.667  1.085.400  1.139.670  1.193.940  1.254.240  

Impostos - 97.252        106.977     117.675     121.565     127.643     133.721     140.475     

Receita Liquida - 771.068     848.175     932.992     963.835     1.012.027  1.060.219  1.113.765  

Custo do Produto Vendido - 180.576     198.634     218.497     225.720     237.006     248.292     260.832     

Lucro Bruto - 590.492     649.541     714.496     738.115     775.021     811.927     852.933     

Despesas com vendas - 180.000     198.000     217.800     230.000     230.000     230.000     230.000     

Despesas Operacionais - 321.600     353.760     389.136     408.593     429.022     450.474     472.997     

Depreciação - 23.880        23.880        23.880        23.880        23.880        23.880        23.880        

Lucro Liquido - 65.012        73.901        83.680        75.642        92.119        107.573     126.056     

FLUXO DE CAIXA

Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7

Lucro Liquido 65.012        73.901        83.680        75.642        92.119        107.573     126.056     

(+) Depreciação 23.880        23.880        23.880        23.880        23.880        23.880        23.880        

(-) Capex 50.000        

(-) Investimento Inicial 238.800

(-)Capital de Giro 50.000

Fluxo de Caixa Final -288.800 88.892        97.781        107.560     49.522        115.999     131.453     149.936     

FCCP -288.800 -199.908 -102.126 5.433 54.955 170.954 302.407 452.343
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9. Conclusão 

O presente Plano de Negócios foi concebido com o objetivo de analisar a viabilidade 

econômica e financeira da abertura de uma microcervejaria artesanal, na cidade de Matinhos 

no estado do Paraná, para atender ao mercado consumidor do litoral paranaense. 

Após análise de mercado, ficou evidenciado o constante crescimento do mercado de 

cervejas artesanais ao longo dos últimos anos e, mesmo em meio a instabilidade econômica 

atual, se mantém crescente, com boas perspectivas de negócios para os próximos anos.  

Com a disponibilização de produtos de elevada qualidade, utilizando-se de insumos 

selecionados e amplo controle produtivo, aliado a adoção da estratégia de penetração no 

mercado e ações de marketing, demonstra-se que a Champions Cervejaria Artesanal 

conseguirá rapidamente se destacar dentre os demais produtos oferecidos no mercado. 

A abertura do PUB em local de destaque na região, também se mostrou interessante, 

visto que não há um local com a mesma proposta, que disponibilize um lugar com arquitetura 

moderna para criar um ambiente descontraído para servir àqueles que queiram apreciar sua 

cerveja ouvindo uma boa musica, além de servir como ponto de encontro para happy hour, 

eventos e confraternizações.  

Sob o aspecto tributário, com o inicio da vigência da Lei Complementar nº 155, no que 

tange a inclusão da micro e pequena cervejaria no Simples Nacional a partir de 01 de janeiro 

de 2018, com consequente redução da carga tributária aplicada sobre a fabricação das cervejas 

artesanais, a viabilidade do negócio se ampliou. 

Por fim, analisando os indicadores financeiros, com base nos investimentos 

necessários para abertura do negócio e nas premissas de vendas, receitas, custos e despesas 

operacionais com horizonte de sete anos, constata-se que o negócio apresenta uma expressiva 

expectativa de retorno financeiro.  

Desta forma, conclui-se que o Plano de Negócios para a abertura da empresa 

Champions Cervejaria Artesanal na cidade de Matinhos, no estado do Paraná, se mostrou 

viável, sendo recomendada a abertura do negócio. 
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