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RESUMO

Este trabalho tem por objetivo traçar um plano de negócios. Tal plano inicia-se por

determinar objetivos, encontrar nichos de mercado com valor agregado, levantar

cenários, desenvolver soluções para as demandas encontradas e projetar um retorno do

capital investido, a fim de tomar decisões quanto à implementação do negócio. Com o

atual incremento exponencial de novas microcervejarias e de novos consumidores

destas “cervejas artesanais”, é comum surgir a ideia e despertar o desejo deste

consumidor de cerveja artesanal em instalar sua própria fabricação, seja para consumo

ou para comercialização. Neste contexto foi despertado o tema deste plano de negócios

para uma empresa de serviço de fabricação de cerveja artesanal em Curitiba.

Para tanto, foi estudado o mercado de Curitiba, o planejamento estratégico, o plano de

marketing, o plano operacional contemplando a estrutura física, o serviço a ser

comercializado, a plano financeiro e seus resultados com projeções de gastos e receitas,

Pay-Back, cenários e projeções de mercados.

Palavras chave: serviço, fabricação, cerveja artesanal e microcervejaria.
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1.	SUMÁRIO	EXECUTIVO	
Este plano de negócio a ser implantado por dois investidores, amigos desde o tempo da

Universidade em 1991 no qual um que possui, além da formação e mestrado em

Engenharia Química, curso de Mestre Cervejeiro, gestão de conhecimento e espírito

empreendedor. Ambos profissionais formados há 20 anos em Engenharia Química pela

Universidade Federal do Paraná, Mestrado em Engenharia Química e MBA em Gestão

Estratégica de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (ISAE).

Com o atual incremento exponencial de novas microcervejarias e de novos

consumidores destas “cervejas artesanais”, cuja qualidade e experiência normalmente

ultrapassam às expectativas destes consumidores, é comum surgir a ideia e despertar o

ensejo deste consumidor de cerveja artesanal em instalar sua própria fabricação, seja

para consumo ou para comercialização. Entretanto, é sabido que são necessários muitos

recursos e conhecimentos para tal, além da disponibilidade de área, equipamentos,

instrumentos de controle, bancadas para acondicionar, dispositivos para engarrafar,

além da expertise e do “know-how” da fabricação de cerveja.

O empreendimento consiste num empresa que ofereça este serviço do conhecimento e

disponibilize os insumos, equipamentos e toda infraestrutura para a fabricação da

cerveja artesanal de qualidade e “customizada”. Ao final do processo de fabricação da

cerveja artesanal, que levará em torno de 20 a 30 dias de acordo com a variedade da

cerveja e respectivo tempo de fermentação, o resultado final dos lotes produzidos de

cerca de 40 litros por batelada, será devidamente engarrafado para o consumo do

cliente, com rótulo personalizado ao cliente. Devido à escala inicial e como não haverá

comercialização de produtos, o montante inicial previsto de investimentos requerido é

destacado como atrativo por ser relativamente baixo com cerca de R$ 136.000, com

atraente taxa de retorno de 26% e com estimativa de que o capital investido retorne em

4 anos. A empresa estará localizada em Curitiba-PR.

É visualizado como promissor o investimento proposto, pela originalidade, e pela

condição de retorno. Diante disto, como há espaço no mercado para o ingresso de novos

empreendedores com boas possibilidades de sucesso, pretende-se através desta

apresentação mais sócios capitalistas para ingressar à empresa.
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2.	A	EMPRESA	
Historicamente, não se pode precisar, mas é sabido que a cerveja vem sendo produzida

há mais de 7.000 anos. Povos como os babilônios, egípcios e sumérios já fabricavam

vários tipos de cervejas a base de trigo, mel e cevada. O termo microcervejaria, que

também é conhecido como cervejaria direcionada para a gastronomia, é relacionado

àquelas pequenas unidades de produção, com apelo artesanal e muitas vezes praticado

como hobby pelos aficionados pela bebida. São produzidas através de processos

tradicionais, sem o uso de aditivos. Não são pasteurizadas e em certos casos nem

filtradas, garantindo assim maior sabor e tornando-as mais saudáveis por conterem

vitaminas do complexo B.

A ideia da realizar o empreendimento desta diferenciada microcervejaria – TOOBIER –

surgiu após uma das várias bateladas de fabricação de cerveja artesanal em conjunto dos

sócios  no  ano  de  2016.  A  proposta  da  TOOBIER  é  oferecer  mais  que  a  simples

degustação de uma excelente cerveja artesanal. É oferecer um produto único que é a

oportunidade do próprio cliente/consumidor e apreciador de cerveja artesanal na

experiência em fabricar a sua própria cerveja, com apoio de toda a instalação,

equipamentos necessários, insumos e “know-how” durante todas as fases de fabricação

até almejado momento de abrir e degustar a SUA PRÓPRIA CERVEJA.

É importante frisar que o consumidor de cerveja artesanal, mais apurado que o comum,

é muitas vezes mais interessado no assunto, seja levado a despertar também o interesse

pela fabricação da cerveja artesanal. Entretanto, para fabricar a mesma, há uma série de

requisitos como “know-how”, equipamentos necessário de valor considerado, espaço

físico necessário, investimento, tempo para dedicar ao preparo e ao controle, que muitas

vezes podem ser levar este mesmo consumidor a desistir do plano de fabricar seu

produto artesanal.

Tendo como objetivo atuar em um mercado de cervejas artesanais apontado como

crescente e rentável, aliado o espírito empreendedor dos proprietários com o produto do

negócio, a TOOBIER prezará pela realização da satisfação do cliente em degustar sua

própria, especial e única bebida, por ele mesmo fabricada.
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2.1. Descrição	do	Negócio	

A TOOBIER atuará na fabricação, porém não comercialização direta de cervejas

artesanais, mas sim na modalidade de prestação de serviços e aluguel dos equipamentos

para fabricar cerveja em garrafas de 355 e 600 ml, tendo como público-alvo

consumidores de cerveja artesanal em Curitiba e Região Metropolitana.

2.2. Razão	Social	

A razão social será TOOBIER Ltda.

2.3. Missão	

Transformar consumidores de cervejas tradicionais e artesanais em apreciadores das

suas próprias cervejas artesanais.

Seu slogan será “TOOBIER, AQUI PREPARO A MINHA PRÓPRIA CERVEJA”.

2.4. Visão	

Fazer com o cliente possa produzir com elevado grau de satisfação suas cervejas

artesanais de altíssima qualidade.

2.5. Objetivos	Estratégicos	

Os objetivos estabelecidos para a empresa foram definidos:

- Recuperar o capital investido em até 4 anos;

- Atingir nível de satisfação, dos clientes que concretizaram a experiência da fabricação

das suas próprias cervejas maior e igual a 8 (oito).
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- Tornar a marca reconhecida como referencial de originalidade e qualidade dos seus

produtos por todos seus stakeholders a ponto de permitir abertura de sistema de

franquias para interior do Paraná e Santa Catarina em 3 anos.

2.6. Constituição	legal	

A razão social da empresa será Microcervejaria Valt & Moreira Ltda., utilizará o nome

fantasia TOOBIER e estará localizada na cidade Curitiba - PR.

A empresa será constituída no tipo de sociedade por cotas de responsabilidade limitada,

portanto, cada sócio responde por obrigações da sociedade no limite do valor das cotas

que subscrevem.

Caracterizada como pequena empresa será optante pelo regime tributário normal por se

tratar de fabricação de bebidas alcoólicas, que não compreende o regime tributário

conhecido como e aprovado recentemente dentro do Super Simples Nacional. De acordo

com site da Revista W3, o presidente Michel Temer sancionou em 27/10/2016 a lei que

aperfeiçoa o Super Simples, beneficiando 10 milhões de empreendimentos em todo

Brasil. “É uma vitória dos micro e pequenos empresários, que são os maiores geradores

de empregos e renda no país”, afirmou o deputado federal Jorginho Mello (PR),

presidente da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa. Entre os principais

pontos sancionados por Temer, estão a ampliação do limite de faturamento de R$ 3,6

milhões para R$ 4,8 milhões, o parcelamento de dívidas em até 120 meses, a criação de

uma rampa progressiva de tributação, a inclusão de atividades no Super Simples e a

autorização do investidor-anjo. Este é realmente um estímulo necessário, mas ainda não

plenamente suficiente, para proporcionar o crescimento nacional do empreendedorismo

no Brasil na busca do desenvolvimento da nação como um todo.

2.6.1	Registros	necessários	

Os registros necessários para abertura do estabelecimento serão definidos juntamente

com empresa terceirizada de assessoria contábil. Os códigos e descrições das atividades

econômicas (CNAEs) serão:

Atividade principal:

Ø 11.13-5-02 – Fabricação de cervejas e chopes.
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Registro de estabelecimento: Formalidade administrativa que autoriza o funcionamento

do estabelecimento de bebida, de acordo com a atividade e linha de produção

desenvolvida e envolve o seguinte:

Ø Registro da empresa e a definição da forma jurídica a ser adotada para

exploração da atividade;

Ø Consulta prévia junto à Prefeitura de Curitiba para solicitar a liberação da

atividade onde a empresa será estabelecida;

Ø Consulta à Junta Comercial para solicitar a liberação da razão social;

Ø Registro na JUCEPAR para obtenção do CNPJ;

Ø Inscrição estadual para Cadastro de Contribuintes do ICMS da Secretaria da

Fazenda Estadual;

Ø Inscrição na Prefeitura de Curitiba para liberação do alvará de localização;

Ø Talonário de Nota Fiscal;

Ø Cadastro nas empresas de cartões de crédito.

Ø Registro dos produtos junto ao MAPA;

Ø Registro da empresa junto a Vigilância Sanitária / ANVISA.

Registro de produto: Formalidade administrativa que cadastra a bebida, observadas a

classificação, padronização, marca comercial e processos de produção e conservação.

2.6.2	Licenças	e	patentes	

A empresa será detentora da marca TOOBIER e do domínio www.toobier.com.br,

devidamente registrados no INPI – Instituto Nacional de Marcas e Patentes e

Registro.Br, respectivamente.

2.7. Controle	da	empresa	
A sociedade terá um capital social de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em sua

constituição sendo distribuído igualmente aos quatro sócios correspondendo 50% para

cada um, sendo responsáveis pela sua integralização, conforme demonstrado na Tabela

01.
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SÓCIO % PARTICIPAÇÃO

EMERSON VALT 50

FÁBIO LUIS MOREIRA 50

Tabela 1: Participação dos sócios. Fonte Autor

2.8. Localização	da	empresa	

A TOOBIER será instalada na cidade de Curitiba no Bairro do Rebouças ou Portão,  e

para esta escolha foram utilizados como fatores decisivos a disponibilidade de imóvel a

ser locado e instalação adequadas, proximidade e facilidade de acesso aos cliente de

setores de classe A e B e também aqueles relacionados à logística de recebimento e

envio de mercadorias.
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3.	PLANO	ESTRATÉGICO	

3.1.	ANÁLISE	DE	MERCADO	
Para Kotler (2000, p.278), segmento de mercado é “um grande grupo que é identificado

a partir de suas preferências, poder de compra, localização geográfica, atitudes e hábitos

de compra similares”. E ainda seguindo a definição de Kotler e Armstrong (2003), os

mercados consistem em compradores e os compradores diferem uns dos outros de uma

ou mais maneiras. Eles podem diferir em seus desejos, recursos, localidades, atitudes e

práticas de compra. Sendo assim, por meio da segmentação, as empresas dividem

mercados grandes e heterogêneos em segmentos menores, que podem ser atingidos de

maneira mais eficiente e efetiva com produtos e serviços que atendam às suas

necessidades singulares. As principais variáveis são: geográfica, demográfica,

psicográfica e comportamental.

Para avaliar o contexto do mercado este capítulo traz uma análise setorial de cerveja

(Mundo, Brasil, Cervejas Artesanais), análise de demanda, fornecedores, análise

demográfica, perfil do consumidor e análise da concorrência.

3.1.1	ANÁLISE	SETORIAL	

Começaremos por uma abordagem macro até chegar ao ambiente de mercado de uma

microcervejaria na região metropolitana de Curitiba. Desta maneira, faremos um breve

relato do mercado mundial de cerveja, passando pela análise do mercado nacional para

então considerar o segmento de cervejas Premium no Brasil. A segunda parte deste

capítulo destinar-se-á à análise de demanda por cervejas gourmet, iniciando-se pela

análise demográfica e de identificação do perfil do consumidor até chegar a análise de

concorrentes.

As microcervejarias trouxeram para os brasileiros a opção de consumir produtos

cervejeiros exclusivos e diferenciados com vários tipos, texturas, aromas e sabores,

fugindo da ditadura da cerveja/chopp pilsener ou pilsen. As microcervejarias são

instalações que produzem cervejas em pequenas quantidades para consumo local e

eventual envasamento do excedente em barris de aço, inox, latas ou garrafas de vidro

para ser consumido em outros locais. As microcervejarias já são um setor consolidado
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na Europa e nos EUA, no Brasil começaram a surgir na década de 90 e hoje já são mais

de 80 companhias, atuando em nicho de mercado Premium ainda pequeno na realidade

brasileira (em torno de 2% do mercado total de cerveja).

3.1.2.	MERCADO	MUNDIAL	DE	CERVEJA	

De acordo  com o  estudo  Potencial  de  Consumo de  Cervejas  no  Brasil,  elaborado  pelo

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), a China é o

maior consumidor mundial de cerveja com aproximadamente 48,5 bilhões de litros,

seguido  por  Estados  Unidos  com  23,3  bilhões  de  litros  e  Brasil  com  12,1  bilhões  de

litros. O pódio de consumo per capita é liderado pela República Tcheca com 147 litros,

enquanto  a  Alemanha  em 4°  lugar  consome cerca  de  102  litros  por  pessoa  por  ano.  O

Brasil ocupa a 27ª posição com cerca de 67 litros.

Figura 1: Consumo per capita de cerveja em 2014; Fonte: Anuário CervBrasil
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3.1.3	MERCADO	NACIONAL	DE	CERVEJA		

De acordo com a Associação Brasileira da Indústria da Cerveja (CervBrasil), a cadeia

produtiva de cerveja está presente em todos as cidades do país, iniciando-se no

agronegócio e estendendo-se até o pequeno varejista. Segundo a CervBrasil, as quatro

maiores produtoras de cerveja brasileiras (AMBEV, Brasil Kirin, Petrópolis e

Heineken) possuem juntas 53 fábricas, o que corresponde a 15% de nossa indústria de

transformação.

Juntas, as quatro maiores produtoras no nosso mercado cervejeiro correspondem a 1,6%

do PIB, produzem anualmente 14 bilhões de litros, faturam R$ 70 bilhões, recolhem R$

21 bilhões de impostos ao ano, geram massa salarial de R$ 27 bilhões e empregam mais

que 4 milhões de pessoas (diretos e indiretos), conforme figura a seguir.

Figura 2: Cadeia da Cerveja. Retirada no Anuário 2014 da CervBrasil.

Segundo o SICOBE, entre 2005 e 2013, a produção nacional de cervejas cresceu à taxa

anual de crescimento composto de 5% enquanto o PIB brasileiro cresceu a média de

3,6% no período. A FGV destaca que cada emprego gerado em uma fábrica de cerveja

resulta na criação de 52 vagas na cadeia produtiva.
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Figura 3: Taxa anual de crescimento composto da produção nacional de cerveja entre 2005 a 2013. Fonte: Sicobe

3.1.4	MERCADO	NACIONAL	DE	CERVEJAS	ARTESANAIS	

Com cervejas que fogem do padrão comum, por exemplo, o tipo Pilsen, essas pequenas

cervejarias estão, pouco a pouco, conquistando o paladar dos brasileiros, mas os

empresários do setor acreditam que este é apenas o início de um movimento que ainda

está maturando. Para essas microcervejarias, a criatividade não tem limite, e elas

apresentam cervejas com sabor de fruta, chocolate ou tequila. De acordo com o site

Brejas.com.br, a cerveja artesanal pode ser definida como “aquela produzida de forma

caseira.

As cervejas especiais representavam 8% do mercado nacional da bebida em 2012 e

encerraram 2014 com uma participação de 11%, segundo o Sindicato Nacional da

Indústria da Cerveja. A projeção é de que essa cota suba para 20% em 2020. Essa

defasagem, na leitura dos que estão no ramo, é sinal de que ainda há muito espaço para

ser explorado. Um estudo acadêmico feito por economistas americanos em 2015,

intitulado “Craft Beer in the United States: History, Numbers and Geography”, mostra

que  entre  1980 -  no  início  da  revolução  das  cervejas  especiais  -  e  1990,  o  número  de

microcervejarias americanas cresceu exponencialmente, passando de 8 para 269 nesse

período.

E por lá o setor manteve um forte ritmo de crescimento ao longo dos últimos 40 anos,

fechando 2012 com 2.347 microcervejarias.
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Segundo Cássio Ciulla, gerente da maltaria Soufflet, todo esse movimento é observado

atualmente no Brasil. “À medida que o mercado amadurecer é provável que aconteça o

mesmo que nos Estado Unidos. Claro que é preciso considerar que o poder aquisitivo é

menor por aqui, e estamos falando em uma cerveja mais cara”, diz Cássio Ciulla.

No  Brasil,  de  acordo  com  o  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento,  em

24/06/2014, a soma das microempresas fabricantes de cerveja era 190, concentradas

principalmente nos Estados de São Paulo (50), Rio Grande do Sul (29) e Minas Gerais

(26).

Figura 4: Distribuição e concentração de microcervejarias por estado. Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento. Disponível no estudo Potencial de Consumo de Cerveja no Brasil do SEBRAE.

Entretanto, muitas microcervejarias artesanais não constam nesta lista nacional de

fabricantes de cerveja do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Por
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exemplo, no estado do Paraná, existem 34 microcervejarias filiadas ao Procerva –

Associação das Microcervejarias do Paraná, sendo 23 delas na região metropolitana de

Curitiba.

3.2	ANÁLISE	DE	DEMANDA	
A área abrangida pela análise de demanda será da cidade de Curitiba e sua região

metropolitana, passando pelo perfil do nosso público-alvo e também pela análise de

concorrentes.

3.2.1	ANÁLISE	DEMOGRÁFICA	

Segundo o Censo de 2012, Curitiba é a cidade mais populosa do Sul do Brasil com

aproximadamente 1,8 milhões de habitantes. Sua região metropolitana é a segunda

maior do Sul com cerca de 3,2 milhões de pessoas. Além disso, Curitiba ocupa a quarta

posição no ranking das maiores economias do Brasil. A renda média do município era

de R$ 3,7 mil, sendo 9,2% da população de Classe A e 15% de Classe B.

Através do ambiente demográfico é estudado o cenário da população quanto a sua

formação e crescimento. Para TOOBIER, o estudo cenário municipal é importante

devido a abrangência do projeto. A figura 05 demonstra a distribuição desta população,

por faixa etária e sexo.

Figura 5: População por Faixa Etária e Sexo de Curitiba – 2010. Fonte: IBGE-Censo Demográfico 2010
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3.2.2	PERFIL	CONSUMIDOR	

Foco são clientes pertencentes as classes A e B apreciadores de cerveja de qualidade,

com interesse em poder fabricar sua própria marca e espécie de cerveja, mas com

dificuldades ou limitados com relação a conhecimento completo do processo de

fabricação, espaço físico ou mesmo recursos financeiros para montagem de uma

unidade de fabricação de sua cerveja artesanal.

3.3	ANÁLISE	DA	CONCORRÊNCIA	
Para Kottler (1998, p.212), os concorrentes diretos são aqueles que perseguem os

mesmos mercados-alvos e adotam estratégias semelhantes, já os indiretos são aqueles

que não são percebidos objetivamente, pois eles são concorrentes no nível institucional.

Como o negócio da TOOBIER é a comercialização do serviço da produção de cerveja

artesanal e não na comercialização da cerveja artesanal propriamente dita, além deste da

concorrência direta na prestação de serviço de fabricação, que no caso são poucos os

concorrentes diretos disponíveis na região, deve-se levar em consideração como mais

relevante a concorrência indireta que são os fabricantes de cerveja artesanal.

A concorrência do negócio neste caso cabe indiretamente às 34 microcervejarias no

Estado do Paraná filiadas ao Procerva – Associação das Microcervejarias do Paraná,

sendo 25 delas na região metropolitana de Curitiba, uma vez que o negócio da

TOOBIER não é comercializar cerveja artesanal, porém, o de proporcionar a

oportunidade e experiência única e especial em que o consumidor possa fabricar sua

própria cerveja. Porém é importante ressaltar que estas microcervejarias tendem a

influenciar o negócio da TOOBIER, pois como há tendência de crescimento dos

degustadores de cerveja artesanal na região de Curitiba, assim vem oferecer ainda mais

a oportunidade de crescimento no negócio, pois estes degustadores são clientes em

potencial para o negócio da TOOBIER.

Segundo jornal da Gazeta do Povo na edição impressa de 18 de janeiro de 2016, ressalta

que Curitiba é reconhecida hoje como um celeiro de startups que recorrem à tecnologia

para lançar novas plataformas e serviços inovadores, Curitiba também tem se firmado

como o reduto de um grupo de entusiastas que caminha na direção contrária, se valendo

de conhecimentos milenares e receitas passadas de geração em geração para transformar
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a paixão pela cerveja artesanal em profissão. Aqui, cozinhas e garagens fazem as vezes

de laboratórios e incubadoras, enquanto familiares e amigos assumem o papel de

“mentores”, com a responsabilidade de “testar” o produto final e analisar se ele está

pronto para o mercado.

Das 34 empresas do ramo no estado, 25 estão localizadas na Região Metropolitana de

Curitiba (RMC), ver figuras 6 e 7, sendo que 16 estão sediadas na capital – o número

pode ser maior, visto que nem todas são filiadas à entidade. Assim como o boom dos

pequenos negócios de tecnologia, o fortalecimento da “nova geração” dos cervejeiros

artesanais é recente, remontando ao fim da década passada. Similaridades entre os

ecossistemas de startups e de microcervejarias da capital, inclusive, não faltam –

principalmente no que se refere à troca de experiências, compartilhamento de espaços e

forte ligação entre os seus membros. Na grande maioria, trata-se de cervejeiros caseiros

que começaram a produzir por hobby e, ao “acertar a mão”, decidiram investir no

negócio próprio.

Caso do fundador da Associação dos Cervejeiros Artesanais Paranaenses (Acerva-PR) e

sócio da Way Beer,  Alessandro Oliveira.  A criação da associação, em 2010, e o início

dos trabalhos da cervejaria Bodebrown, em 2009, que passou a vender os insumos para

as bebidas e dar aulas de como produzir a cerveja em casa, estão entre os

acontecimentos que ajudaram a sedimentar o caminho para os novos empreendedores. A

estimativa de Samuel Cavalcanti, fundador da Bodebrown, é que 2,5 mil pessoas

tenham passado pela escola da cervejaria desde então – o que também fez surgir uma

nova demanda de consumidores.

Apesar do boom recente, é consenso de que o ecossistema de microcervejarias em

Curitiba e região ainda é incipiente e tem potencial para crescer. “Em cinco anos,

ganhamos prêmios internacionais e o mundo lá fora reconheceu Curitiba. Podemos ser,

para a cerveja artesanal, o que Bento Gonçalves é para o vinho”, afirma o fundador da

Bodebrown, Samuel Cavalcanti.
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Figura 6: Lista de Cervejarias Artesanais associadas à Procerva – Associação das Microcervejarias do Paraná.
Fonte: Procerva.

Figura 7: Localização das Cervejarias Artesanais associadas à Procerva – Associação das Microcervejarias do
Paraná. Fonte: Procerva.

Algumas das mais importantes Cervejarias Artesanais são destacada a seguir:

· Bodebrown: A cervejaria, eleita em 2016 a terceira melhor do Brasil, foi

fundada em 2009 pelos irmãos pernambucanos Samuel e Paulo Cavalcanti e fica

anexa à fábrica e funciona uma escola de cervejaria. O nome é uma homenagem

à família que criava bodes no interior de Pernambuco e ao cantor americano
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James Brown. A empresa produz mais de 30 estilos de cerveja, entre os

destaques estão as da série Wood Aged Series, envelhecidas em barricas de

vinho ou cachaça. Além dos growlers day, a empresa realiza quatro festivais, um

em cada estação, com uma grande feira gastronômica na fábrica e na rua em

frente. Esta cervejaria também as atividades de comercialização de insumos para

produção de cerveja artesanal e cervejaria escola, promovendo cursos para

iniciantes na arte de produção da cerveja artesanal. Não divulga sua capacidade

instalada e tiragem mensal,  porém, estima-se que gire em torno de 40 a 50 mil

litros. Além de comercializar seus produtos na plataforma B2C via um

sofisticado website, este concorrente também vende garrafas vazias

customizadas  de  1,  2,  3  e  5  litros  para  fidelizar  seus  consumidores  através  de

sistema de refil no qual o cliente vai até a fábrica encher sua própria garrafa de

consumo. Por fim, a Bodebrown também lança mão de um Brew Pub, ou seja,

sistema  de  bar  na  própria  fábrica.  Suas  cervejas  possuem  11  prêmios,  sendo  4

internacionais. Os troféus de maior destaque são: Bicampeã Brasileira do

Festival Brasileiro da Cerveja em Blumenau e Medalha de Ouro no Mondial de

la Biére da Bélgica. O preço médio por litro é de R$ 20,00.

· Gauden Beer: localizada no bairro de Santa Felicidade, possui capacidade

instalada para 120 mil litros por mês, porém, produz atualmente a média de 38

mil litros mensais.  Possui quatro tipos de cerveja em seu portfólio:  Pilsen,  Pale

Ale, Hefe-Weissbier e Lager Naturtrube, todos eles comercializados nas

embalagens Long Neck (365 mililitros) e garrafas de 600 mililitros. As garrafas

de 365ml são vendidas na média de 10,00 enquanto as garrafas de 600ml são

comercializadas na faixa dos R$ 15,00. Comercializa seus produtos através de

B2B para bares e supermercados e também usa a plataforma B2C pelo seu

website.

· Way Beer: instalada no município de Pinhais desde 2010, sua capacidade de

produção não é divulgada. Produz os seguintes tipos de cerveja: American Pale

Ale,  Die  Fizzy  Yellow,  Irish  Red  Ale,  Avelã  Porter,  Cream  Porter,  Premium

Lager, Sour Me Not – Acerola, Sour Me Not – Graviola, Sour Me Not Morango,

Amburana Lager, Brett IPA, Farmhouse Ale Butiá, Imperial Mangue Stout e

Double APA. Distribui para as cinco macrorregiões no Brasil exclusivamente na

plataforma B2B. Pratica o preço médio de R$ 18,00 por litro.
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· Hope´n Roll: inaugurado em 2011, este “pub” disponibiliza 32 opções de chopes

e uma carta de cervejas (+120 rótulos entre nacionais e importados). Este é um

modelo semelhante ao proposto neste Plano de Negócio, pois é uma

microcervejaria que além de vender sua cerveja, oferece também ao consumidor

a oportunidade de experimentar da fabricação da própria cerveja. Este é um dos

concorrentes direto da TOOBIER.

Além da concorrência indireta das microcervejarias, citadas anteriormente já instaladas

na região de Curitiba, outros produtos substitutos indiretos, é o vasto mercado de outras

bebidas alcóolicas como:

• Destilados: cachaça, uísque, vodca, rum, gim, conhaque, tequila

• Fermentados: cervejas tradicionais, vinhos, sidra, e espumantes

Pode ocorrer efeito de sazonalidade durante certas épocas do ano, como no inverno em

que poderá haver uma tendência de queda no consumo de cerveja artesanal com

tendência  de  aumento  do  consumo  de  vinho,  mas  que  não  afeta  o  público  cativo  da

cerveja artesanal propriamente dito.

3.4	FORNECEDORES	
As parcerias são essenciais para o empreendimento. Portanto, a análise para a escolha

dos fornecedores de uma empresa é um dos fatores determinantes para garantir a

excelência dos produtos e serviços prestados e consequentemente um dos pontos que

pode levar ao sucesso ou ao fracasso. A importância destas alianças é o fato das

empresas fornecedoras dos produtos terem a mesma filosofia da organização deste

projeto. Como na região de Curitiba já há uma infraestrutura adequada ao ramo das

microcervejarias, há portanto relativa facilidade de encontrar todos os insumos,

equipamentos e mão-de-obra necessária para sucesso do Plano de Negócio.

As cervejas artesanais são fabricadas basicamente com água, malte, lúpulo e levedura.

Para o início da empresa vamos considerar somente fornecedores locais da região

metropolitana de Curitiba, uma vez que há disponibilidade e opção de escolha. Isto

devido à escala de produção ainda emergente e incipiente. Futuramente, para o malte,
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maior custo do insumo a empresa poderá ter como opção a importação direta dos

produtos, mas obviamente dependendo da escala.

Uma vez instalados os equipamentos principais, os fornecedores principais passam a ser

praticamente os fornecedores de insumos com relevância para o malte, lúpulo e a

levedura. Devido à localização, flexibilidade, disponibilidade de insumos, facilidade de

transporte e tempo de entrega serão escolhidos fornecedores já existentes na região de

Curitiba como o Mercado do Malte, Oficina da Cerveja e a Bodebrown por exemplo.

Mais detalhes serão apresentados no tópico do item 5.4. Estas empresas já efetuam

venda direta destes produtos, com diversidade e boas condições de pagamento com

prazo de entrega praticamente imediato. Assim são minimizados os riscos por falta de

insumos.

Estes fornecedores já disponibilizam normalmente para comercialização maltes

nacionais e importados, opções diversas de leveduras e lúpulo importados, permitindo à

TOOBIER fabricar inúmeros tipos de cervejas artesanais, portanto customizando às

necessidades de cada cliente da TOOBIER.

A água, fornecida pela concessionária local, será potável e desta forma necessitará de

um tratamento prévio. Outro insumo importante é o do fornecimento de energia elétrica

uma vez que é extremamente dependente para o funcionamento dos equipamentos e da

câmara fria.
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3.5	Análise	do	Ambiente-	SWOT	
Para analisar o ambiente interno e externo os gestores e investidores da empresa

TOOBIER devem observar a matriz SWOT. A análise do ambiente interno permite

visualizar e compreender forças e fraquezas da empresa, que são variáveis controláveis

pela equipe de gestão através de estratégias proposta, para então finalizar como

abordagem mais macro envolvendo as oportunidades e as ameaças do ambiente externo.

Figura 8: Análise ambiente SWOT. Fonte: Autor

PONTOS FORTES

- Serviço original e inovador, com pouca
concorrência direta
- Oportunidades de negócio promissor com
alta taxa de retorno
- Serviço customizado e atendimento
personalizado ao consumidor

PONTOS FRACOS

- Serviço desconhecido
- Alta concorrência indireta
- Investimento inicial alto e capital de giro

OPORTUNIDADES
- Mercado das cervejas artesanais em
ascensão e muito ainda a ser explorado
- Pólo cervejeiro em Curitiba facilita
aquisição insumos e de mão de obra
qualificada
- Mudança no regime de tributação para
pequenos e médios fabricantes de cerveja
(Simples)

AMEAÇAS
- Matéria-prima importada sujeita a variação
do dólar
- Dependência de conhecimento específico
(mestre cervejeiro)
- Dificuldade de conseguir informações
sobre o público alvo

SWOT
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3.5.1.	Avaliação	das	Alternativas	-	SWOT	

Como alternativas a equipe de gestão da TOOBIER elencou as seguintes em função da

matriz anterior SWOT

ALAVANCAGEM:

Ø Participação de eventos (Curitiba apresenta inúmeros festivais, muitos
patrocinados pelas Microcervejarias e há inúmeros encontros modelo
“Food Truck”)

Ø Divulgação dos serviços diferenciados e customizados ao cliente

Ø Efetuar parcerias estratégicas com empresas locais de Curitiba ligadas
ao setor (aquelas que vendem insumos/escolas/faculdades)

LIMITAÇÃO:

Ø Serviço desconhecido e limitação atual no canal de vendas

Ø Mercado ainda inexplorado

Ø Medidas sócio ambientais exige conhecimento específico que pode
acarretar aumento nos custos e despesas

CAPACIDADE DEFENSIVA:

Ø Possibilidades de repasse do aumento para o preço final considerando
público alvo e diferencial do produto

Ø Customização do produto final e das possibilidades de incluir insumos
ou não pela TOOBIER

VULNERABILIDADE:

Ø Tornar a marca e o sistema de fabricação de conhecimento do público-
alvo

Ø Dificuldade em identificar o público alvo.

Ø Setor fortemente sensível a políticas e leis governamentais

Ø Concorrência das microcervejarias
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4.	PLANO	DE	MARKETING	

4.1.	NICHO	DE	MERCADO	
Num ambiente de negócios tão mutável e competitivo, é essencial que a empresa venha

a definir claramente duas políticas de marketing. Após descrever nas etapas anteriores a

análise de mercado através das Cinco Forças de Porter e Matriz SWOT, é necessário

definir o nicho de mercado através dos 4 Ps do marketing: produto/serviço, preço, praça

e promoção.

Figura 9: Os 4 Ps do Marketing. Fonte: Philip Kotler

São os 4P`s do marketing que deverão ser analisados para que a empresa consiga se

manter competitiva e, assim, ter sua continuidade (KOTLER; KELLER, 2006).

Enquanto a classe C consome as grandes marcas, as classes A e B buscam

diferenciação. Ainda não há precisão nos dados de mercado efetivo, pois este mundo do

“boom” das cervejas artesanais surgiu muito recentemente e as pesquisas de público

ainda são consideradas com dados incipientes. Porém sabe-se que o público das cervejas

artesanais é majoritariamente masculino, com idades entre 18 e 65 anos, e as mulheres

em menor quantidade que a consomem têm entre 30 e 65 anos.

Dentro deste público alvo o nicho a ser focado é dos consumidores arrojados que ainda

gostam de aprofundar mais o conhecimento da causa e de valorizar um produto
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fabricado por ele próprio, como sua marca, despertando no cliente a sensação do

AUTOCONHECIMENTO e da AUTOSATISFAÇÃO.

Figura 10: Perfil do Consumidor - Fonte British Food Journal

4.2.	POSICIONAMENTO	DO	PRODUTO/SERVIÇO	
Segundo Kotler (2006), para o propósito de marketing, podemos definir um

produto/serviço como tudo o que pode ser oferecido a um mercado. Dessa forma

quando um consumidor compra algo adquire mais do que um conjunto de atributos

físicos. Ele está comprando a satisfação de um desejo ou de uma necessidade.

O serviço desta empresa TOOBIER será proporcionar ao consumidor de cerveja

artesanal a fabricação da sua própria cerveja, portanto com foco em cliente exigentes e

nicho de mercado bem específico. O tipo e/ou receita da cerveja artesanal poderá ser da

própria autoria do consumidor ou ainda das receitas prévias já testadas e disponíveis

pela TOOBIER, sendo o processo acompanhado por profissionais qualificados. A

empresa disponibiliza todos os insumos necessários como água malte, lúpulo e levedura

para que sejam processados com acompanhamento profissional passando pela

fermentação, maturação e envase. Os rótulos são personalizados e o cliente pode

apanhar suas garrafas com produto final após 3 semanas. O produto final será envasado

em garrafas de 355 ou 600 ml.
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É importante também a criação da logomarca, pois tem grande importância para o

mundo dos cervejeiros artesanais, fazendo despertar o interesse pelo consumidor neste

mundo e ainda associando a um produto de alta qualidade.

Figura 11: Logomarca da TOOBIER – Fonte Autor

4.3.	CAMPANHA	DE	LANÇAMENTO	

Para uma empresa ainda num mercado de serviço praticamente desconhecido é muito

importante apresentar uma campanha de lançamento agressiva para alavancar a empresa

na sua fase inicial do ciclo de vida, porém com a ciência da limitação de recursos. Esta

campanha será através dos seguintes canais em Curitiba e região Metropolitana:

-  chamadas  em  rádios  com  perfil  voltado  para  público  jovem  como  Mundo  Livre  por

exemplo, durante 10 dias consecutivos

- participação com panfletagem em diversos eventos promovidos pelas fabricantes de

cerveja artesanal, denominadas degustação

- participação com panfletagem em encontros de “Food Truck”
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4.4.	PROPAGANDA	E	FORÇAS	DE	VENDA	

Para a busca e atratividade de novos clientes a TOOBIER adotará ações como:

- Aproveitar o contexto gastronômico de Curitiba, e inserir a TOOBIER com uma opção

turística dentro da Cidade de Curitiba. Para tal serão desenvolvidas ações com empresas

do setor turístico, como a SERRA VERDE e rede do setor hoteleiro para oferecer ao

turista o conhecimento e a degustação da fabricação de cerveja artesanal na TOOBIER.

De acordo com artigo do site do The Cities, a capital do Paraná oferece os mais diversos

tipos de restaurantes, bares, lanchonetes e bistrôs. A ABRASEL-PR (Associação

Brasileira de Bares e Restaurantes) possui cerca de 150 bares e mais de 350 restaurantes

associados, mas estima-se que existam mais de 6 mil estabelecimentos de alimentos e

bebidas na cidade. O roteiro gastronômico de Curitiba pode ser comparado aos

existentes  nos  grandes  centros  turísticos  do  país  e  do  mundo,  pois  possui  os  mais

variados tipos de pratos e iguarias à disposição dos visitantes.

- divulgação em sites ligados às associações dos profissionais e amadores de cerveja

artesanal (PROCERVA-PR e ACERVA-PR)

- participar com “banners” em sites de blogueiros especializados em cerveja artesanais.

Junto  com  os  banners  digitais  será  elaborada  uma  lista  de  contatos  digitais  que

receberão periodicamente, via e-mail marketing, informações referentes a promoções,

divulgação de produtos, divulgação de eventos, etc.

- abertura de website, investir em redes sociais

- distribuição de souvenires - bolachas de chope, copos personalizados TOOBIER.

- criar de cartão fidelidade;
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4.5.	POLÍTICA	DE	PREÇO	

O preço de marketing não está submetido de maneira direta ao preço avaliado pelas

finanças e está diretamente relacionado com o preço que o consumidor está disposto a

pagar.

Na visão de HOJI (2001, p. 320) a determinação do preço de venda “é uma questão

fundamental para a empresa. Se ela praticar um preço alto inibirá a venda, e se o preço

for muito baixo poderá não cobrir os custos e despesas”.

Desta forma, as empresas calculam o preço de venda mediante a seguinte equação:

Preço de venda = Custos + Despesas + Lucros. O serviço de fabricação das cervejas

será cobrado com a seguinte política:

Preço venda inicial

Lote 40 litros, com fornecimento de insumos pela TOOBIER R$ 800,00

Tabela 2: Quadro da Política de Preços – Fonte Autor

Nota-se que com este valor correspondente a fabricação de cerca de 40 litros de cerveja

artesanal, ou seja cada garrafa de 355mL custará ao cliente $7,10 (800/40*355/100),

sendo portanto muito interessante para o consumidor que chega a pagar no momento

atual por uma garrafa de produto equivalente de R$12,00 a R$19,00 no mercado local.
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5.	PLANO	OPERACIONAL	

5.1.	INFRAESTRUTURA	
A empresa estará instalada em um imóvel locado na cidade de Curitiba-PR, no bairro

Rebouças  ou  Portão  devendo conter  área  de  com 200 m2 de área construída. As áreas

destinadas são:

- Sala Central de Administração, com escritório, recepção, cozinha e banheiros

- Área de estocagem de matéria-prima e insumos

- Área de Infraestrutura Geral (GLP, compressores e tratamento de efluente)

- Área de preparo da cerveja artesanal

- Câmara fria, na qual serão disponibilizados 2 linhas de 25 tanques de fermentação,

empilhados de dois em dois, totalizando 50 tanques.
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Figure 12: Layout das instalações – Fonte Autor
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5.2.	TECNOLOGIA	ADOTADA	
A capacidade produtiva instalada será baseada na capacidade de cada batelada de

cerveja artesanal de 50 litros. No total serão 50 tanques de fermentação de 50 litros, ou

seja, de 2.500 litros de capacidade total instalada de produto não pasteurizado. Deve-se

considerar que o processo está preparado para brassagens para +/- 40 litros finais para

ser finalmente envasada após cada batelada, pois há perda durante a fabricação.

O processo de fabricação leva entre 3 e 5 horas. Adotaremos horário de início da

produção entre às de segunda-feira às sextas-feiras das 14h e 18h, e nos sábados das 9h

às 14h, visando atingir a disponibilidade do público alvo.

Durante a fase de negociação com o cliente, deverá ser estipulado o tipo da cerveja

artesanal a ser fabricado para confirmar todos os ingredientes necessários.

As receitas básicas previamente produzidas no TOOBIER são: American blond Ale,

American Pale Ale, American Indian Pale Ale, American Brown Ale, Red Ale, Weiss e

Pilsen. Porém, é também permitida total liberdade para o cliente trazer ou mesmo de

desenvolver de sua autoria a sua própria receita.

Ao cliente é fundamental a participação dentro do contexto do processo acompanhando

e auxiliando o profissional qualificado, desde a pesagem dos ingredientes, moagem, e

para as etapas do processo de cozimento e fervura.

O máximo é de 03 produções diárias, e cada ciclo de fermentação/maturação dos

produtos  oscila  entre  20  e  30  dias  para  após  este  período  então  permitir  a  próxima  e

última etapa do envase do produto. Neste retorno do cliente à TOOBIER os rótulos já

estarão impressos de forma personalizada conforme a arte do cliente que deve retornar

para. A cerveja engarrafada deve permanecer de 10 a 20 dias na garrafa para permitir a

formação de gás carbônico. A lista completa de equipamentos necessários é:

• 50 tanques em aço inox como fermentadores/maturadores de 50 litros cada (500

mm de diâmetro com 250 mm de altura). Estes tanques fermentadores serão projetados

e fabricados em empresas metalúrgicas da Região metropolitana de Curitiba, como

Metalúrgica Bosch, Plasmatech, Goudard ou Tequaly.

• 01 Moedor de grãos

• 03 medidores de temperatura;
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• 03 controladores de temperatura tipo tic-17rgt;

• 04 erlenmeyer de 1 litro;

• 01 balança eletrônica;

• 01 filtro inox para mosto;

• 02 filtros tipo saco;

• 01 câmara fria;

• 01 geladeira;

• 01 Tampador de garrafas;

• 01 Lavador de garrafas;

Figura 13: Mini fluxograma processo de fabricação da cerveja artesanal
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Figura 14: Exemplo de tanques de fermentação em escala de fabricação

5.3.	LOGÍSTICA	
A logística relacionada aos insumos está detalhada no tópico seguinte sobre os

fornecedores. Para a do produto final, uma vez que no serviço da fabricação da cerveja

serão fabricados em cada batelada pelo cliente cerca de 40 litros de cerveja artesanal

que será envasada em garrafas de 355 ml (cerca de 110 garrafas no total) ou de 600 ml

(65 garrafas no total), as mesmas serão acondicionadas em engradados de cerveja, bem

como a entrega a domicílio. Tanto os engradados como a entrega poderão ser inclusos

no pacote pelo cliente com responsabilidade da TOOBIER.

5.4.	FORNECEDORES	
Inicialmente, devido à escala de produção, os principais fornecedores serão da região de

Curitiba, com destaque para fornecedores de malte, lúpulo e levedura, que poderão ser

adquiridos nas empresas locais como:
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- Mercado do Malte (www.mercadodomalte.com.br), com sede em Curitiba que importa

diretamente da Best Malz e armazena o malte com rigoroso controle de temperatura e

higiene.

-  Oficina  da  Cerveja  (www.oficinadacerveja.com.br), empresa fundada em 2014, tem

como objetivo dar suporte especializado no segmento de cervejas artesanais. Para tanto

conta com grande experiência em oferecer equipamentos e insumos de qualidade.

- Bil cervejaria (www.bilbilbeer.com.br), uma empresa especializada em produtos para

fabricação de cervejas artesanais, trazendo da Europa e Oceania os melhores

ingredientes e equipamentos para produção de cerveja artesanal. São oferecidos maltes

em grãos da Castle Malting e lúpulos de vários países.

-  Bodebrown  (www.bodebrown.com.br), como já citado no tópico 3.3, esta cervejaria

também foca nas atividades de comercialização de insumos para produção de cerveja

artesanal e cervejaria escola, promovendo cursos para iniciantes na arte de produção da

cerveja artesanal.

- Empório do lúpulo (www.emporiodolupulo.com.br), empresa criada pelo casal de

Cervejeiros Mauro Kugler Filho e Vanessa Pereira Kugler que comercializa insumos e

produtos de qualidade e excelência no atendimento.

-  Direção  Embalagens  (www.direcaoembalagens.com.br), que atua no segmento de

embalagens de vidro há 25 anos, com uma linha de produtos de qualidade, oferecendo

um atendimento personalizado a seus clientes.

Ainda não restrito à Curitiba e à região metropolitana, há outras possibilidades ainda de

fornecedores como:

Malte & Arte: www.malteearte.com.br, empresa do estado do Rio de Janeiro-RJ

SL Alimento: www.slalimentos.com.br, empresa localizada em Londrina - PR.

Valbier: www.valbier.com.br, empresa localizada em São Caetano do Sul - SP.

A princípio as variedades dos insumos devem ser especificadas como:

· Para os maltes que podem ser tipo pilsen, pale ale, trigo, são produzidos no RS,

PR e SP e importados do Uruguai, Argentina e países da Europa
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· Para as leveduras tipo S-04 e S-23 importados da Marca Fermentis - empresa

Belga

· Para o lúpulo Importado - os pellets (categoria1) são livres de certificado

sanitário, mas podem passar por inspeção.

A água, fornecida pela concessionária local a SANEPAR, será potável e desta forma

necessitará de um tratamento prévio. Além da água, materiais de limpeza e de

sanitização como soda, ácido peracético são largamente utilizados. O ácido peracético é

uma solução incolor levemente amarelada com odor que remete o de vinagre sendo

largamente utilizado especialmente para desinfecção, devido às suas propriedades

esterilizantes, fungicidas, viricidas, bactericidas e esporicidas.

Para aquecimento e ou resfriamento das utilidades usadas no processo de fabricação é

previsto o uso de gás natural ou GLP.

Outro insumo importante é o do fornecimento de energia elétrica através da COPEL,

uma vez que é extremamente dependente para o funcionamento dos equipamentos e da

câmara fria.

As embalagens serão garrafas de 355 e 600 ml para o produto final da cerveja artesanal,

acondicionados ou não em engradados apropriados para os cascos.

As garrafas, por sua vez, poderão ser novas ou reaproveitadas. No contexto atual com a

preocupação com o meio-ambiente, as futuras gerações e a consciência com a

sustentabilidade, a TOOBIER irá priorizar a utilização de garrafas reaproveitadas,

considerando para tal a disponibilidade de uma máquina lavadora de garrafas

semiautomática LS-300 especialmente desenvolvidas por um dos sócios para atender a

capacidade de até 300 garrafas/hora, como mostrado no folder a seguir.



42

Figura 15: Folder da Lavadora semiautomática LS-300: Autor: Emerson Valt
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5.5.	ORGANIZAÇÃO	/	RECURSOS	HUMANOS	
Em função da escala de produção, a TOOBIER será uma empresa enxuta, priorizando o

baixo custo da folha de pagamento e demais encargos, visando porém atender

plenamente todas as atividades realizadas na empresa. Estes cargos são definidos como

mão-de-obra direta, foram separados em cargos administrativos e cargos operacionais.

Como disponibilidade de recursos humanos para o EMPÓRIO BEER, serão necessários

de 02 sócios e 2 funcionários, este quadro de pessoal está baseado conforme dados do

layout e capacidade de instalação para atender a demanda:

01 – Gerente Administrativo/Financeiro (sócio)

01 – Gerente Comercial/Operacional e Mestre Cervejeiro (sócio)

01 – Supervisor de Produção/mestre cervejeiro

01– Auxiliar de Produção

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) considera como remuneração, todo

provento legal e habitualmente auferido pelo empregado em virtude de contrato de

trabalho, seja pago pelo empregador, seja pego por terceiros.

Com exceção do Mestre Cervejeiro, função esta já exercida por um dos sócios, as

demais ofertas de mão de obra para a TOOBIER, não especifica nenhuma qualificação

exclusiva para exercer os cargos. Desta forma, o fornecimento de mão de obra encontra-

se com determinada demanda no mercado de trabalho.

A TOOBIER beneficiará seus colaboradores oferecendo os benefícios abaixo citados:

• Auxílio refeição;

• Vale transporte;

A TOOBIER adotará um programa de integração onde o colaborador conhecerá o

conjunto de valores, cultura, normas e padrões de comportamento requeridos pela

organização. Após este processo, os colaboradores serão posicionados em seus cargos e

avaliados quanto ao seu desempenho.
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Para a seleção dos funcionários da área administrativa e operacional, as entrevistas dos

candidatos selecionados pela agência de Recursos Humanos serão realizadas pelo

gerente administrativo/financeiro.

Os empregados selecionados passarão por treinamento e os melhores classificados serão

admitidos imediatamente obedecendo aos 90 dias de experiência.

5.6	GERÊNCIA	

Como responsáveis pela Gestão da TOOBIER, a empresa estará atribuindo o cargo de

Gerente Administrativo/Financeiro/Comercial ao sócio Fábio Luis Moreira e ao Gerente

Operacional e Mestre Cervejeiro ao sócio Emerson Valt. Ambos são amigos desde 1991

e motivados por desafios. O mini currículo de cada sócio está descrito a seguir:

EMERSON VALT;

 Possui graduação em Engenharia Química pela Universidade Federal do

Paraná (1996) e Mestrado em Engenharia pela Universidade Federal do Paraná (2006).

Professor universitário entre 2006 a 2015 em cursos de graduação em engenharia nas

instituições UFPR, PUC-PR e UTP. Tem experiência nas áreas de projetos e

implantação de. Atualmente empresário e consultor de empresas. Hobbies na produção

de cervejas artesanais e equipamentos para cervejas artesanais;
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FÁBIO LUIS MOREIRA;

 Possui graduação em Engenharia Química pela Universidade Federal do

Paraná (1996) e Mestrado em Engenharia Química pela Universidade Federal de São

Carlos (1998). Trabalhou como Engenheiro de Processos na Jari Celulose no estado do

Pará de 1998 a 2000. Em seguida atuou como Engenheiro de Processo na empresa

Valmet Papel, Celulose e Energia passando pela coordenação de Projetos até cargo atual

de Gerente de Projetos. Tem experiência nas áreas de projetos e implantação de fábricas

de celulose.
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6.	PLANO	FINANCEIRO	
Para a implantação física do empreendimento da TOOBIER, as informações

relacionadas aos investimentos serão abordadas neste plano financeiro. Serão detalhadas

a estrutura financeira, ou seja, quanto utilizar de capital próprio e quanto de capital de

terceiros, as despesas fixas e variáveis, margem de contribuição, ponto de equilíbrio,

fluxo  de  caixa,  demonstrativo  de  resultados,  e  por  fim,  a  análise  da  viabilidade

econômica e financeira do empreendimento.

6.1	INVESTIMENTO	INICIAL	
Os investimentos fixos constituem o imobilizado do empreendimento, no caso são os

custos com móveis, utensílios, máquinas, equipamentos de produção e informática. Para

o início operacional da TOOBIER será necessário o investimento com as despesas pré-

operacionais operacionais e também para a aquisição dos equipamentos, conforme a

Tabela 3.  As despesas pré-operacionais,  isto é,  gastos em projetos de investimentos de

pesquisa, bem como gastos com implantação de projetos e despesas para abertura da

empresa, desenvolvimento e registro da marca, entre outras despesas antes de iniciar as

atividades operacionais da empresa.

Tabela 3: Investimento Inicial. Fonte: Autor
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6.2	VPL,	TIR	E	PAYBACK	
Para a análise da taxa interna de retorno (TIR), pay-back e VPL que é a diferença entre

o  valor  justo  de  um  ativo  e  seu  custo  é  necessário  estabelecer  o  fluxo  de  caixa,  que

segundo Marion (2003, p.380) “indica a origem de todo o dinheiro que entrou no caixa,

bem como a aplicação de todo o dinheiro que saiu do caixa em determinado período, e

ainda, o resultado do fluxo financeiro”.

Partido do pressuposto que o tempo de preparo é de cerca de 4 a 5 horas por batelada,

podendo ser produzidas simultaneamente até duas bateladas de 40 litros, para cada dia

útil de segunda a sábado podem ser produzidas 2 a 3 bateladas. Também considerando a

capacidade instalada com 50 tanques fermentadores e com tempo de preparo de uma

batelada de cerveja artesanal de 40 litros, leva +/- 21 dias, tem –se que a capacidade

máxima de bateladas por mês é de 72. Para consideração do fluxo de caixa a TOOBIER

está considerando nível de atividade e inflação para cada ano conforme mostrado a

seguir:

Tabela 4:Nível de atividade. Fonte: Autor

De acordo com abertura do Relatório de Mercado Focus, o IPCA deve terminar 2017

em 6,00%, mesmo valor previsto no documento passado. A taxa de 2018 ficou mantida

em 5,40%, enquanto as projeções de inflação para 2019 e 2020 permaneceram em

5,00%.
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Tabela 5:Previsão custos e receitas para ano 1. Fonte: Autor

Tabela 6: Previsão custos e receitas para ano 2. Fonte: Autor

Tabela 7: Previsão custos e receitas para ano 3. Fonte: Autor
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Tabela 8: Previsão custos e receitas para ano 4. Fonte: Autor

Tabela 9: Previsão custos e receitas para ano 5. Fonte: Autor

Neste cenário, o demonstrativo do fluxo de caixa está representado na seguinte tabela;
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Tabela 10: Fluxo de caixa. Fonte: Autor

A Taxa Interna de Retorno (TIR) é, possivelmente, a técnica mais usada para avaliação

das alternativas de investimentos. É a taxa que iguala o valor presente líquido ao

investimento inicial referente a um projeto. Desta forma, um projeto de investimento é

aceitável  se  sua  TIR  for  igual  ou  superior  ao  Ke (custo de capital da empresa), neste

caso considera-se o custo de capital foi de 14% a.a. seria a Taxa Selic base

novembro/2016. Caso contrário, deve ser rejeitado.

TIR > Ke – PROJETO É ACEITO

TIR = Ke – PROJETO É ACEITO

TIR < Ke – PROJETO É REJEITADO

Com  os  dados  da  última  tabela  com  o  Fluxo  de  Caixa  é  calculado  para  este

empreendimento a TIR como de 26% a.a., portanto, será viável quando comparamos

com o custo de capital (Ke) de 14 % a.a.

Com  os  dados  da  mesma  tabela  o  VPL  é  de  R$81.647,00.  Sendo  assim  o  projeto  é

viável financeiramente. Ressalta-se que a regra do valor presente líquido – um projeto

de investimento deve ser aceito se o VPL for positivo e rejeitado se ele for negativo.

VPL > 0 – PROJETO É ACEITO

VPL = 0 – PROJETO É ACEITO
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VPL < 0 – PROJETO É REJEITADO

Pay-back é “o indicador que tem como função mostrar em quanto tempo o recurso

utilizado no investimento inicial é recuperado” (GITMAN, 2001). Para atingir o pay-

back torna-se necessário demonstrar as entradas líquidas no fluxo de caixa, que são os

valores disponíveis como capacidade de pagamento do projeto. Portanto, a regra do

período de pay-back em um investimento é aceito se seu período de pay-back calculado

for menor ao que algum número pretendido de anos, caso padrão se dá num tempo igual

ou menor que 5 anos de projeção. Com o fluxo de caixa apresentado, a tabela a seguir

ilustra o pay-back para a TOOBIER:

Tabela 11: Pay-back a partir do fluxo de caixa. Fonte: Autor

Assim, o pay-back será de 4 anos + [(279.958 - 264.391) / 279.958] = 4,06 anos ou seja

considerado praticamente ~ 4 anos.

6.3	NECESSIDADES	DE	CAPITAL	
Estrutura do capital: O capital foi constituído com 100% de recursos próprios. Cabe ao

gerente Administrativo/Financeiro (sócio-gerente), representar a empresa nas operações

financeiras, sendo de sua total responsabilidade, toda e qualquer transação financeira,

que possa advir no decorrer da atividade exercida.
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7.	CONCLUSÃO	

O plano de negócios foi estrategicamente planejado para a implantação de uma empresa

de prestação de serviço de fabricação de cerveja artesanal a consumidores, localizada na

cidade de Curitiba-PR. Inicialmente foi dispendida máxima relevância às escassas

informações disponíveis no mercado, devido ao incipiente nicho das microcervejarias,

considerando ainda fatores de tendência do mercado das cervejas artesanais, tanto em

termos econômicos como dos comportamentos sociais vigentes, e também no pujante

crescimento do consumo das cervejas artesanais, não somente em Curitiba, mas também

no Brasil.

Na sequência, como fruto da dedicação conduzida e fundamentada nos vários e

importantes módulos do Curso de Gestão Estratégia de Empresas, turma GEE 5/14, que

nortearam este plano de negócios utilizando ferramentas e as bases do planejamento

estratégico, do plano de marketing, do plano operacional e do financeiro, conclui-se que

este plano de negócios apresenta viabilidade econômico-financeira com destaque ao

baixo montante inicial para investimento de cerca de R$ 136.000, aliado à atraente taxa

de  retorno  de  26% com pay-back  de  4  anos.  A elaboração  deste  plano  foi  gratificante

não só pela experiência e oportunidade proporcionada, como também por contribuir ao

elevar de forma considerável o conhecimento e vivência dentro da área de

empreendedorismo (plano de negócios), não só em termos teóricos, mas também em sua

aplicação prática e real.
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