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1 INTRODUÇÃO 

A criação de mercados de nicho tem se tornado uma constante no mercado 

brasileiro nos últimos anos. Com a compreensão das diferentes necessidades e das 

consequentes diferentes formas de atender os consumidores, estão surgindo cada 

vez mais novos negócios que buscam atender a um segmento específico de 

mercado.  

No mercado de bebidas esta segmentação está cada vez mais presente. Se 

há alguns anos a compra de bebidas era feita, em grande parte, nos 

supermercados. Com o passar dos anos o mercado curitibano viu crescer o 

surgimento de adegas, com uma maior variedade de opções de diversos tipos de 

bebidas e, mais recentemente, lojas especializadas em vinhos e cervejas. 

Aproveitando esta crescente do mercado de bebidas e mais especificamente 

de cervejas, este trabalho tem o objetivo de apresentar um plano de negócios para a 

abertura de uma loja da franquia Mestre Cervejeiro no bairro Gabirotuba, em 

Curitiba.  

A decisão de abrir um negócio próprio exige muito planejamento do 

empreendedor, para isso, uma das primeiras etapas a serem seguidas neste 

processo é a elaboração de um plano negócios. Será com base neste documento 

que o futuro empresário poderá fazer uma análise mais aprofundada do seu 

negócio, levantando várias questões de cunho administrativo, financeiro e 

mercadológico. 

Além do plano de negócios, este trabalho também apresenta uma revisão 

teórica sobre o tema, com a apresentação de conceitos relacionados a temas como 

franquia, plano de negócios, planejamento de marketing e finanças. 

O plano de negócios apresentado a seguir contém informações sobre a rede 

de franquias e as regras para abertura de novos negócios, além de informações 

específicas sobre a nova loja a ser aberta. No documento também constam análises 

de mercado e de viabilidade do negócio, além dos planos de marketing, operações e 

financeiro.  
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1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo geral 

 Elaborar um plano de negócios para abertura de uma nova franquia da 

rede Mestre Cervejeiro na cidade de Curitiba (PR). 

1.1.2 Objetivos específicos 

 Realizar um levantamento de dados secundários para embasar uma 

análise do mercado de franquias e do consumo de cervejas especiais; 

 Estruturar ações de recursos humanos, marketing e finanças para a 

franquia; 

 Verificar a viabilidade econômica e financeira do negócio. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

A estruturação de um plano de negócios é de fundamental importância para 

que o empreendedor possa ter uma real noção do negócio que pretende abrir. Ao 

elaborar o plano, o empreendedor é levado a pensar em diversas questões que vão 

além de uma ideia inovadora, é preciso pensar em questões operacionais, logísticas, 

de pessoal e financeiras, que estão envolvidas na abertura de um negócio. 

No Brasil a cultura empreendedora é bastante difundida, várias pessoas 

dedicam-se a esta atividade, seja como ocupação principal ou complemento de 

renda. Algumas já começam suas carreiras empreendendo, enquanto outras 

abandonam suas carreiras em empresas e/ou órgãos públicos para seguir sua veia 

empreendedora e abrir seu próprio negócio. 

Diariamente inúmeras empresas são abertas no país e outras tantas 

encerram suas atividades. Entre os motivos para o fechamento das empresas está a 

falta de planejamento e a falta de conhecimento do mercado.  Diante deste cenário, 

torna-se necessária a construção de um plano de negócios para que o 

empreendedor conheça o mercado no qual pretende se inserir, quais são seus 

concorrentes, além de ter um conhecimento aprofundado de todas as áreas que 

englobam o seu investimento e assim poder traçar planos que garantam o sucesso 

do seu empreendimento. 
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2 METODOLOGIA DE PESQUISA 

2.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

A seguir será explicada a metodologia de pesquisa utilizada neste trabalho. 

De acordo com Gil (2002), pode-se classificar uma pesquisa da seguinte forma: 

1) Com relação aos objetivos, a pesquisa pode ser exploratória, descritiva ou 

explicativa; 

2) Com relação aos procedimentos técnicos a pesquisa pode ser: 

bibliográfica, documental, experimental, levantamento, estudo de campo 

ou estudo de caso; 

Com base nesta classificação, o trabalho que será apresentado a seguir pode 

ser definido como:  

1) Pesquisa exploratória, pois “tem como objetivo principal o aprimoramento 

de ideias ou a descoberta de intuições” (GIL, 2002, p. 41). 

2) Pesquisa bibliográfica, porque será desenvolvida “com base em um 

material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos 

científicos” (GIL, 2002, p. 44). 

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 FRANQUIA 

De acordo com a ABF (2005), dados históricos mostram que práticas 

semelhantes ao sistema de franquias já eram realizadas no século XII na Inglaterra, 

porém, de forma geral, considera-se que o sistema de franquias começou após a 

Guerra Civil, nos Estados Unidos, quando a Singer, empresa de máquina de 

costuras, criou uma rede de revendedores. 

De forma geral, pode-se dizer que o sistema de franquias não surgiu de um 

momento de invenção, de criatividade, mas sim, que foi desenvolvido ao longo do 

tempo, de forma natural, como uma maneira que os empresários encontraram para 

responder aos problemas enfrentados em seus negócios (ABF, 2005). 

No Brasil, o sistema de franquias surgiu na década de 60 com as escolas de 

inglês Yazigy e CCAA, que introduziram o sistema no país (MUNDO DO 
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FRANCHINSING, 2015). Já entre as empresas nacionais O Boticário se destaca por, 

em 1979, adotar o sistema de franquias (AS FRANQUIAS BARATAS, 2015). Com o 

crescimento deste novo modelo de negócios, foi criada a ABF na década de 80 e, 

em meados da década de 90, entrou em vigor a Lei da Franquia 8.955/04 em 15 de 

dezembro de 1994, que determina que franquia deve ser entendida como: 

O sistema pelo qual um Franqueador cede ao Franqueado o direito de uso 
de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-
exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também ao direito de 
uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema 
operacional desenvolvidos ou detidos pelo Franqueador, mediante 
remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado 
vínculo empregatício.(BRASIL, 1994) 

 

Segundo a ABF (2005), sistema de franquias pode ser dividido em gerações, 

a primeira geração ou as franquias de marca se caracterizam por possuírem a 

licença de uso de marca e distribuição do produto, com ou sem exclusividade, neste 

modelo quase não tem suporte operacional do franqueado. A segunda geração se 

diferencia da primeira por oferecer licença restrita de uso de marca e suporte 

operacional para o negócio com relação à identidade visual e comercialização do 

produto, mas sem transferência de know-how. Por fim a terceira geração e gerações 

superiores se caracterizam pela concessão de licença restrita de marca e direitos de 

distribuição com exclusividade em determinados territórios, além disso, o suporte 

operacional é mais constante, com monitoramento das atividades e 

compartilhamento de sistema de gestão. 

3.2 PLANO DE NEGÓCIOS  

A elaboração de um plano de negócios é de fundamental importância no 

momento que o empreendedor decide abrir o ser negócio. De acordo com 

Chiaventatto (2005, p.128), plano de negócios pode ser definido como: 

Um conjunto de dados e informações sobre o futuro empreendimento, que 
define suas principais características e condições para proporcionar uma 
análise da sua viabilidade e seus riscos. 

Trata-se de um documento onde são elencados todos os elementos 

relacionados à abertura do negócio, englobando apresentação dos planos de 

marketing, finanças, produção e recursos humanos (HISRISH, PETERS, & 

SHEAPHERD, 2009) 
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A importância da elaboração do plano de negócios está no fato do documento 

auxiliar no planejamento do empreendimento e assim prever possíveis adversidades 

que possam surgir. Segundo Dolabela (1999, p.207), o plano de negócios é “um 

instrumento de diminuição de riscos, ao fazê-lo o empreendedor estuda a viabilidade 

do seu projeto sob todos os aspectos” Complementar a isso, Chiavenatto (2005) 

afirma que apesar do o plano de negócios não garantir o sucesso, ajuda a minimizar 

os erros, otimizar as potencialidades e oportunidades. 

3.2.1 Sumário executivo 

O sumário executivo é apresentado na abertura do plano de negócios e 

contém um resumo com todas as informações relevantes que serão apresentadas 

no documento, De acordo com Dornelas (2001, p.121), “é a partir do sumário 

executivo que o leitor decidirá se continuará ou não lendo o plano de negócios, 

dessa forma é importante que retrate os principais pontos do plano”. Basicamente a 

estrutura do sumário executivo deve responder às seguintes perguntas O quê? 

Onde? Para quê? Como? Quanto? Quando?  (DORNELAS, 2001). 

3.2.2 Apresentação da empresa 

A apresentação da empresa deve estar no começo do plano de negócios, 

nesta etapa devem constar as principais informações sobre o empreendimento, um 

breve histórico, suas principais características, produtos e serviços, diferenciais, 

além de informações como localização, composição da equipe, missão e visão, 

entre outros (DORNELAS, 2001). 

3.3 ANÁLISE DE MERCADO 

De acordo com definição da Exame.com (2015), a análise de mercado pode 

ser entendida como “atividade que visa obter a direção das mudanças que 

provavelmente vão afetar os mercados e a demanda de produtos e serviços de uma 

empresa”, ou ainda uma “função que estabelece e delimita as características do 

mercado a ser atingido, definindo sua potencialidade” (EXAME.COM, 2015) 

Com base nisso, pode-se entender que a análise de mercado é uma etapa 

importante no plano de negócios, pois permite que a empresa conheça o mercado 

no qual pretende atuar para então poder desenhar sua estratégia (DORNELAS, 

2001). 
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3.3.1 Analise setorial 

A análise setorial pode ser entendida, segundo Chiavenatto e Sapiro (2004) 

como uma maneira de investigar, monitorar e realizar previsões do setor de 

negócios da organização. Os mesmos autores ainda definem que o estudo do setor 

deve ser feito considerando:  

 A dimensão dos grupos estratégicos para que a empresa direcione seus esforços 

contra os concorrentes. 

 A análise de diferentes estágios competitivos enquanto o setor evolui ao longo 

das mudanças. 

 Os graus de turbulências das economias de escala. 

 A composição das forças competitivas do setor.  

De acordo com Kotler (2000) as fontes de informação do setor são diversas, 

pode-se obter informações por meio de pessoas que negociam com concorrentes, 

fornecedores, informações já publicadas e na internet. Churchill e Peter (2005) 

afirmam que as informações utilizadas na análise setorial são dados que contribuem 

para a tomada de decisão, pois podem apresentar a presença ou ausência de uma 

tendencia, o que pode favorecer ou não o investimento em um negócio. 

3.3.2 Análise SWOT 

Segundo Dornelas (2001) a Análise SWOT é o principal ponto da análise 

estratégica de um negócio. Neste modelo são considerados pontos que dizem 

respeito ao ambiente interno, Strengths (pontos fortes) e Weakness (pontos fracos); 

e ao ambiente e externo, Opportunities (oportunidades) e Threats (fraquezas). 

Chiavenatto (2005) afirma que a matriz SWOT possibilita uma análise 

estratégica do negócio, permitindo que a organização identifique como pode lidar 

com tendências, oportunidades, ameaças e fraquezas, e assim possa elaborar sua 

estratégia buscando potencializar o que há de positivo tanto no ambiente interno 

como externo e minimizando o que há de negativo em ambos os ambientes. 
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3.4 ANÁLISE DE DEMANDA 

Demanda de mercado pode ser entendida como “o volume total que seria 

comprado por um grupo de clientes definido, em uma área geográfica definida, em 

um período definido, em um ambiente de marketing definido e sob um programa de 

marketing definido” (KOTLER, 2000, p.142). 

Considerando esta definição, é possível compreender o que vem a ser a 

análise ou previsão da demanda. Segundo Kotler (2000, p.149) “previsão é a arte de 

antecipar aquilo que os compradores provavelmente fariam sob determinadas 

condições”. Em complemento a isso, Kotler e Keller (2006), afirmam que a previsão 

de demanda é dada pelo nível esperado de vendas de uma empresa, logo, com 

base na previsão da demanda, é possível fazer uma previsão de vendas, que 

consiste na “estimativa das vendas válida para um conjunto específico de condições 

econômicas e para um período de tempo limitado.” (EXAME.COM, 2015) 

3.4.1 Perfil do cliente 

Para que possa ser feita uma previsão de mercado é preciso ter definido o 

perfil do cliente que irá demandar determinado produto ou serviço. A ideia de perfil 

do cliente ou prospect pode ser entendida como “delineamento de todos os itens de 

descrição de compradores potenciais (prospect) de determinado produto ou serviço, 

inclusive informação financeira, demográfica e aquela referente à atividade 

profissional exercida.” (EXAME.COM, 2015) 

A definição do perfil do cliente faz parte da segmentação do mercado, que 

consiste na identificação e classificação de grupos de compradores que podem 

exigir produtos ou compostos de marketing separados (KOTLER, 2000). Chiavenato 

(2005) afirma que a segmentação possibilita que cada parte do mercado seja 

trabalhada de forma diferente, personalizada, pois cada segmento é constituído por 

clientes com perfil bem parecido, homogêneo, que reagem da mesma maneira aos 

produtos e serviços da empresa. 
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3.4.2 Mercado potencial, mercado disponível e mercado alvo 

De acordo com a definição de Exame.com (2015), mercado potencial é 

entendido como “conjunto de consumidores que professa um nível suficiente de 

interesse por uma oferta de mercado definida”, ou seja, trata-se de um grupo de 

consumidores com algum interesse por determinado produto ou serviço. (Anhembi, 

2015) 

Diante disso, surge a ideia de mercado disponível, que é o "conjunto de 

consumidores que têm interesse, renda e acesso a dado produto ou serviço.” 

(EXAME.COM, 2015), deste conceito derivou a ideia de mercado disponível 

qualificado, entendido como “grupo de consumidores que têm interesse, renda e 

acesso e qualificações necessárias para determinado produto ou serviço” 

(EXAME.COM, 2015). 

 A ideia de qualificação pode ser entendida como, alguma restrição legal, por 

exemplo: acesso a bebidas alcoólicas para maiores de 18 anos, ou idade mínima 

para dirigir um veículo, ou condição para acesso a um produto, como acesso a 

crédito para financiamento de um imóvel ou automóvel. 

Por fim, o mercado alvo corresponde à parcela do mercado disponível 

qualificado para a qual o produto ou serviço de uma empresa é destinado (Anhembi, 

2015), ou seja, trata-se do “subconjunto de integrantes do mercado que fazem parte 

do grupo que a empresa decidiu atender” (EXAME.COM, 2015). 

3.5 ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA 

A análise da concorrência é parte imprescindível de um plano de negócios. 

De acordo com Dornelas (2001) a concorrência de uma empresa compreende os 

concorrentes diretos, ou seja, aqueles que produzem ou comercializam produtos 

similares ao da empresa, e concorrentes indiretos, que são aqueles que de alguma 

forma desviam a atenção dos seus clientes.  

Em complemento a essa visão, Kotler (2000) apresenta quatro níveis de 

concorrência: de marca, quando os concorrentes oferecem produtos e serviços com 

valores similares para o mesmo grupo de consumidores e com preços parecidos; por 

exemplo, indústrias de cervejas especiais; concorrência industrial, quando os 

concorrentes oferecem o mesmo tipo de produto, independente do público para o 
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qual é oferecido; neste caso seriam as indústrias de cerveja de uma forma geral; 

concorrência de forma, quando os concorrentes produzem ou comercializam 

produtos e serviços com a mesma finalidade, mas que não precisam 

necessariamente ser iguais, por exemplo, indústrias de bebidas (alcoólicas ou não 

alcoólicas); concorrência genérica, considera todos os produtos e serviços 

independente da finalidade de consumo, que podem concorrer pela decisão de 

compra do consumidor. 

Para Longenecker, Moore e Petty (1997) as empresas concorrentes precisam 

ser estudadas para que o empresário saiba como estão seus concorrentes, quais 

suas forças e fraquezas, que tipo de produtos e/ou serviços oferecem. Com base 

nestas informações é possível fazer uma análise do negócio e ter ideias de como se 

diferenciar. 

A análise da concorrência deve ser feita considerando o levantamento de 

informações para mapeamento da concorrência considerando os seguintes 

questionamentos: quem são meus concorrentes? Onde estão localizados? Quantos 

são? O que oferecem? (DORNELAS, 2001) 

3.6 PLANO DE MARKETING 

Marketing pode ser entendido como “um processo social e gerencial através 

do que os indivíduos e grupos obtém aquilo que necessitam, criando e trocando 

produtos e valores uns com os outros” (KOTLER E ARMSTRONG, 2003, p.3). Ainda 

de acordo com os mesmos autores, o marketing deve ser entendido como não 

apenas um processo de venda, mas sim de satisfação dos consumidores. Já 

Churchill e Peter (2005, p.4), definem marketing como: 

O processo de planejar e executar a concepção, estabelecimento de 
preços, promoção, promoção, distribuição de ideias, produtos e serviços, a 
fim de criar trocas que satisfaçam metas individuais e organizacionais.  

Para que se possa executar todo este processo é necessária a criação de um 

plano de marketing, que é definido por Hisrish, Peters, & Sheapherd (2005, p.4) 

como “um guia para implementar ações de marketing, e não um documento 

generalizado e superficial”. Já para Kotler (2000), o plano de marketing pode ser 

entendido como uma ferramenta que auxilia na direção e coordenação das 

atividades de marketing, dessa forma, pode-se dizer que no plano de marketing 
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estarão descritas as estratégias que fazem parte do composto de marketing para o 

empreendimento. 

3.6.1.1 Composto de marketing 

 Produto 

Nesta parte do plano de negócios, deve ser apresentada uma descrição 

detalhada do produto ou serviço a ser comercializado pelo novo empreendimento 

(HISRISH, PETERS & SHEAPHERD, 2009). A ideia de produto é mais abrangente 

do que efetivamente o produto em si, mas engloba o composto (produto + serviço + 

experiência) que será comercializado no estabelecimento. Para Kotler e Armstrong 

(2003, p.48), produto é definido como “a combinação de bens e serviços que a 

empresa oferece ao mercado alvo”. 

 Preço 

Kotler e Armstrong (2003) afirmam que o preço é o único elemento do 

composto de marketing que efetivamente traz receitas para a empresa, os demais 

itens do mix, representam apenas custos, além disso, é um item bastante flexível, 

podendo ser alterado rapidamente conforme a sensibilidade do mercado.  Os 

autores ainda apresentam a seguinte definição para a ideia de preço: 

Em um sentido restrito, preço é o volume de dinheiro cobrado por um 
produto ou serviço. Em um sentido mais amplo preço é a soma dos valores 
que os consumidores trocam pelo benefício de possuírem ou usarem algum 
produto ou serviço. (KOTLER & ARMSTRONG, 2003, p.235) 

Diante disso, este item do plano de negócios deverá apresentar a política de 

preços a ser praticada no estabelecimento, para Dornelas (2001) a política de 

preços pode ser determinante ao criar uma demanda, segmentar um mercado, 

definir lucratividade, ou mudar a penetração de um produto no mercado. 

 Praça 

A ideia de praça está relacionada de forma mais ampla aos canais de venda 

que serão utilizados pelo empreendimento. Segundo Dornelas (2001) a definição da 

praça, ou canal de distribuição está relacionada às diversas formas que um 

empreendimento pode levar seus produtos e serviços até o consumidor. A forma de 

venda pode ser direta ou por meio de distribuidores e os meios utilizados para 

comercialização podem ser lojas, internet, catálogo (DORNELAS, 2001). 
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Considerando que a ideia de praça refere-se à forma como “produtos e 

serviços são entregues aos mercados para se tornarem disponíveis para troca” 

(CHURCHILL & PETER, 2005, p. 20), a definição da praça também deve considerar 

o segmento de atuação do empreendimento, no caso do comércio, é necessário 

estar próximo dos clientes, o local deve ter fácil acesso, conveniência pra 

estacionamento, segurança.   

 Promoção 

A última parte do composto de marketing diz respeito às ações de promoção, 

que compreendem os esforços para divulgação do empreendimento, aumento das 

vendas e reforço da imagem da empresa. Para Kotler e Armstrong (2003, p.47) a 

promoção “envolve as atividades que comunicam os pontos fortes do produto e 

convencem os clientes a comprá-lo”, consistindo na combinação de ações de 

propaganda, promoção de vendas, venda pessoal e relações públicas. 

As ações de promoção devem estar presentes desde o pré-lançamento do 

empreendimento, lançamento, divulgação de produtos e serviços, promoção de 

vendas e ações pós-venda para fidelizar os clientes. 

3.7 PLANO OPERACIONAL 

No plano operacional serão apresentadas informações mais detalhadas sobre 

o funcionamento da loja, layout, estoque, necessidades de recursos humanos e 

treinamento da equipe. Segundo Longenecker, Moore e Petty (1997) o plano 

operacional deve conter as informações necessárias como layout, entregas, 

desenvolvimento do produto ou serviço e lucratividade. 

3.8 PLANO FINANCEIRO 

O planejamento financeiro, segundo Dornelas (2001) é entendido como o 

documento no qual são refletidos os números de tudo que foi apresentado nas 

etapas anteriores do plano de negócios, nele são apresentados os objetivos e metas 

financeiras do negócio. 

Em complemento a esta visão, Gitman (2002, p. 434) afirma que o 

planejamento financeiro apresenta um mapeamento “dos caminhos para guiar, 

coordenar e controlar as ações de uma empresa para atingir seus objetivos”, pois é 
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com base neste planejamento que é possível saber previamente quais serão as 

necessidades da empresa para que se possa iniciar e manter o empreendimento. 

3.8.1 Investimento inicial 

A estimativa de investimento inicial contém os cálculos com a quantia de 

dinheiro necessária para iniciar as atividades da empresa. Deve apresentar as 

despesas pré-operacionais, ou seja, aqueles gastos que o empreendedor terá antes 

da empresa começar a funcionar; investimentos fixos, representam os gastos com o 

patrimônio da empresa, ou os ativos, tais como instalações, compra de espaço, 

maquinários, mobiliário, eletroeletrônicos, computadores, impressoras e afins; por 

fim o capital de giro inicial diz respeito ao dinheiro para os gastos com a operação, 

como por exemplo: locação do imóvel, pró-labore, salários, despesas operacionais 

(luz, água, telefone, internet) entre outros. (DOLABELA, 2006). 

3.8.2 Custos fixos  

Os custos fixos podem ser entendidos como “todos os custos que 

periodicamente onerem a empresa, independentemente do nível de atividade” 

(CLEMENTE, 2002, p. 181). Em complemento a esta visão, Santos (2005, p.38) 

define que custos fixos são, “aqueles que independem do volume de produção ou 

venda. Representam a capacidade instalada que uma empresa possui para produzir 

e vender bens, serviços e mercadorias. 

3.8.3 Custos variáveis  

Por sua vez, os custos variáveis podem ser definidos como “todos os custos e 

despesas que variam proporcionalmente a uma atividade” (CLEMENTE, 2002, 

p.182), ou ainda, podem ser divididos entre semivariáveis e semifixos, conforme 

definição de Santos (2005, p. 39), os custos semivariáveis são aqueles “que variam 

em função do volume de produção ou venda, mas não exatamente nas mesmas 

proporções. Estes custos têm uma parcela fixa, a partir da qual passam a ser 

variáveis”, já os custos semifixos, são “os gastos que permanecem constantes 

dentro de certos intervalos, alterando-se em graus até atingir um novo patamar de 

atividade [...] ocorrem em função de decisões tomadas para aumentar ou diminuir o 

nível de atividade”. (SANTOS, 2005, p.40). 

  



18 
 

3.8.4 Fluxo de caixa  

A previsão do fluxo de caixa deve apresentar a movimentação financeira da 

empresa, constando as entradas e saídas de dinheiro ao longo do tempo. De acordo 

com Oliveira (2006, p.117), “o fluxo de caixa é a representação do dinheiro que vai 

sair do caixa. Seu principal objetivo é evitar os incêndios causados por dívidas que 

devem ser pagas enquanto há recursos suficientes no caixa da empresa”. Em 

complemento a isso Gitman (2002, p.40), afirma que o fluxo de caixa: 

Resume os movimentos de entrada e saída de caixa durante o período 
considerado. Ele oferece uma visão dos fluxos de caixa operacionais, de 
investimento e financiamento da empresa, e concilia tais fluxos com as 
variações dos saldos de caixa e aplicações em títulos negociáveis neste 
período. 

3.9 ANÁLISE DE VIABILIDADE 

A análise de viabilidade de um investimento pode ser feita de diversas formas, 

para o plano apresentado a seguir, foram utilizadas três analises diferentes: 

payback, VLP e TIR, que serão detalhadas a seguir. 

3.9.1 Payback  

Segundo Souza e Clemente (2004, p.91), a análise de payback considera “o 

número de períodos necessários para que o fluxo de benefícios supere o capital 

investido”, ou de uma maneira mais simples, pode-se dizer que o payback leva em 

consideração “o tempo necessário para que a empresa recupere o seu investimento 

inicial em um projeto” (GITMAN, 2002, p. 339). A tomada de decisão, por meio do 

payback, considera os seguintes critérios: 

 Se o período de payback é menor do que o período definido pela 

empresa, o projeto é aceito. 

 Caso contrário, se o período for maior que aquele definido, o projeto é 

rejeitado. (GITMAN, 2002) 

3.9.2 VLP  

O VPL, ou Valor Presente Líquido, mostra o retorno mínimo que se espera de 

um projeto por meio de um cálculo no qual é aplicada uma taxa de desconto aos 

fluxos de caixa obtidos num determinado período (GITMAN, 2002). Sua análise é 

considerada uma técnica mais desenvolvida, a partir da qual é feita uma estimativa 
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de valor para o fluxo de caixa futuro do empreendimento. Se o VPL for maior do que 

zero, o projeto é considerado viável, pois significa que o valor de caixa no futuro será 

maior que o valor investido na abertura da empresa (DORNELAS, 2001).  

3.9.3 TIR 

A Taxa de Retorno Interna (TIR) é definida por Sousa e Clemente (2006, 

p.84) como “a taxa que torna o Valor Presente Liquido de um fluxo de caixa igual a 

zero.” Já Gitman (2002) explica que a TIR é a taxa que iguala o valor presente dos 

fluxos de caixa com o investimento inicial de um empreendimento, o autor também 

explica que a taxa é utilizada para tomada de decisão quanto a aceitação ou rejeição 

de um projeto. Para isso, Gitman (2002) apresenta os seguintes critérios: 

 TIR é maior que o custo de capital  o projeto pode ser aceito; 

 TIR é menor que o custo de capital  o projeto deve ser rejeitado. 

4 PLANO DE NEGÓCIOS 

SUMÁRIO EXECUTIVO 

Este plano de negócios tem como objetivo apresentar o planejamento para 

abertura de uma franquia da rede Mestre Cervejeiro na cidade de Curitiba. A rede é 

originaria de Curitiba e já possui uma loja no bairro Campo Comprido, além de lojas 

no interior do Paraná, Santa Cataria, São Paulo e Mato Grosso do Sul. A loja, 

proposta neste plano, estará localizada no bairro Guabirotuba, uma região 

residencial com forte atividade comercial. O estabelecimento terá 40m2 e estará 

instalado próximo da Avenida das Torres, uma das principais vias da região, que liga 

o centro da cidade ao Aeroporto Internacional Afonso Pena. 

O negócio da franquia Mestre Cervejeiro é focado no comércio de cervejas 

especiais. Criada embasada no conceito de “cultura cervejeira” a rede oferece 

rótulos nacionais e importados de diversas cervejas que se diferenciam pela 

gradação alcoólica, sabor, fermentação. Além das cervejas, a loja também 

comercializa outros produtos relacionados tais como copos, camisetas, kits para 

presente, que ajudam a aumentar o ticket médio.  

A análise de mercado mostra que a cidade ainda tem espaço para a abertura 

deste tipo de lojas, principalmente em bairros que fogem do eixo Centro-Batel-Alto 
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da XV onde está concentrada a maior parte dos concorrentes. A análise da 

viabilidade do negócio foi feita utilizando três métodos diferentes: payback, VPL e 

TIR, considerando três diferentes cenários: realista, otimista e pessimista. Nas três 

análises realizadas constatou-se que o empreendimento é viável em qualquer um 

dos cenários previstos. Considerando o cenário realista, os resultados mostram 

Payback de 46 meses, VPL de R$ 161 mil em 5 anos e TIR e 17%. Já para o 

cenário otimista os resultados foram de 38 meses de Payback, VPL de R$ 363 mil 

em 5 anos e TIR de 38%. Por fim, para o cenário pessimista, o Payback é de 56 

meses, VPL -R$ 40 mil em 5 anos e TIR -5% para o mesmo período.  

Considerando que o aporte inicial para abertura da empresa será proveniente 

dos investimentos dos dois sócios, a apresentação deste plano de negócios tem 

como objetivo captar recursos tanto para ampliar as ações de marketing da franquia, 

como para capital de giro do negócio. O valor estimado para aporte nas ações de 

marketing é de R$ 25 mil reais e o valor estimado para capital de giro é de R$ 50 mil 

reais. 

4.1 EMPRESA 

4.1.1 Identificação do negócio 

Trata-se de uma franquia da rede Mestre Cervejeiro. A franqueadora oferece 

duas opções de ponto de venda, quiosque ou loja de rua. A opção escolhida foi loja 

de rua, com 40 m2, localizada no bairro Guabirotuba. A empresa já existe, foi 

constituída no começo de 2015, quando os 2 sócios resolveram viabilizar o 

empreendimento com a locação do espaço físico e reformas para adequação do 

local. O contrato com a franquia já foi assinado e a previsão de abertura da loja é 

abril de 2015.  

A franqueadora Mestre Cervejeiro surgiu em 2004, quando o mercado de 

cervejas especiais ainda não tinha a mesma projeção e destaque que possui 

atualmente. Na época a ideia do proprietário da empresa era oferecer produtos 

diferenciados por meio de uma loja virtual, com o diferencial de disseminar 

informações e conhecimentos específicos, divulgando a “cultura cervejeira” para um 

público disposto a consumir produtos com sabor e valor diferenciados. Dessa forma, 

a franquia atua no segmento de comércio de cervejas especiais e artigos 
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relacionados à cultura cervejeira, tais como camisetas, copos e abridores, entre 

outros. 

A rede expandiu seu negócio, oferecendo, além de lojas e quiosques físicos, 

serviços para eventos, cursos e um canal no youtube no qual o proprietário da 

empresa apresenta conteúdo exclusivo sobre a cultura cervejeira, degustações e 

indicações de produtos e cervejarias. Atualmente o Mestre Cervejeiro possui 11 

franquias, instaladas nos estados do Paraná, São Paulo, Espírito Santo, Mato 

Grosso, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.  

De acordo com o documento de apresentação da franquia (MESTRE 

CERVEJEIRO, 2015) as regras para se tornar um franqueado da rede são: 

 Duas opções de ponto de venda: quiosque como no mínimo 8m2 de área 

ou loja com área mínima de 30m2; 

 Investimento inicial estimado em R$ 99 mil para quiosque e  

R$ 128 mil para loja; 

 Capital de giro estimado e, R$ 14 mil para loja e R$ 12 mil para quiosque; 

 Taxa única de franquia no valor de R$ 25 mil, tanto para loja como para 

quiosque; 

 Royalties sobre o faturamento bruto: R$ 1.500 por mês no primeiro ano da 

franquia, nos demais anos 4% sobre o faturamento; 

 Taxa de publicidade: R$ 600 por mês no primeiro ano, nos demais 2% 

sobre o faturamento; 

 Prazo de contrato de 5 anos para loja e 3 anos para quiosque; 

 Comercialização de, no mínimo, 80 rótulos na loja; 

 Número mínimo de funcionários: 1 tanto para loja como para quiosque 

No mesmo documento são apresentadas as etapas para o processo de 

aquisição da franquia, que são os seguintes: 

1) Apresentação dos dados iniciais; 

2) Preenchimento do formulário de qualificação do candidato 

3) Após a aprovação da qualificação, é necessário assinar a Circular de Oferta 

de Franquia (COF) e apresentar as planilhas financeiras; 

4) Após a aprovação das planilhas e da assinatura da COF é feita a 

formalização do contrato e o pagamento da taxa de franquia; 
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5) Por fim, são avaliadas as opções de ponto de venda para então dar início à 

montagem da loja. 

4.1.2 Missão e visão 

Alinhadas aos objetivos da franqueadora, foram definidas missão e visão 

específicas para a loja em questão. Dessa forma, a missão da loja é “Comercializar 

cervejas especiais oferecendo uma experiência diferenciada de consumo, desde o 

atendimento personalizado à diversidade de rótulos e sabores disponíveis”. Já a 

visão da loja é “Tornar-se referência na oferta de produtos e serviços relacionados à 

cultura cervejeira na região de Curitiba”. 

4.1.3 Equipe 

A equipe será composta por 4 vendedores, dois no período da manhã e os 

outros dois no período da tarde e noite. Os vendedores serão responsáveis por todo 

o atendimento do cliente na loja, desde a apresentação dos produtos até o 

fechamento da venda no caixa.  

Num primeiro momento, a gestão da loja será de responsabilidade dos dois 

sócios, sendo que para um deles caberá a gestão administrativa, o que inclui a área 

de recursos humanos, finanças e administração do negócio; enquanto para o outro 

ficará a responsabilidade pelas áreas comercial e marketing, o que inclui compra de 

produtos, estoque, ações de comunicação e marketing (papelaria, panfletagem, 

layout de loja, redes sociais, entre outros).  

4.1.4 Produtos e serviços 

O produto principal a ser comercializado pela loja será cerveja especial, os 

rótulos oferecidos serão diferentes daqueles encontrados no varejo tradicional, trata-

se de cervejas segmentadas, nacionais e importadas, produzidas de forma artesanal 

ou industrial, mas que apresentam como diferenciais a gradação alcoólica, o tipo de 

fermentação, insumos, sabor e aroma. 

As cervejas serão comercializadas principalmente para consumo fora do 

ponto de venda, seja para consumo próprio ou para presente. Porém, haverá um 

pequeno espaço, com um balcão e algumas mesas bistrô para clientes que queiram 

consumir o produto no local, contudo, é importante destacar que não será oferecido 

serviço de cozinha para acompanhar o consumo das bebidas. 
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O preço das cervejas varia basicamente de acordo com o tipo de cerveja e 

nacionalidade. Pode-se dizer que o custo final para os consumidores pode variar de 

R$ 10,00 a R$50,00 por rótulo, contudo, em média o valor dos produtos de maior 

giro fica entre R$ 15,00 e R$20,00.  

Já como produtos secundários da loja, serão comercializados outros itens 

relacionados à chamada “cultura cervejeira”. Tais itens contribuirão para o aumento 

do ticket médio, porém sua compra não será tão frequente como a compra das 

cervejas. Entre estes itens estão: embalagens para presentes, camisetas, 

acessórios como abridores, copos e porta-copos. Esta categoria apresenta preços 

ao consumidor que variam entre R$ 5,00, para as opções de embalagens mais 

simples, até R$ 50,00 camisetas, sendo que o preço médio deste tipo de produtos 

fica na faixa de R$ 25,00. 

Por fim, em determinadas ocasiões a loja também oferecerá alguns serviços 

relacionados ao consumo de cervejas, tais como eventos especiais para 

degustações de rótulos e cursos e workshops relacionados à cultura cervejeira. 

Estes serviços serão oferecidos de acordo com a percepção dos sócios sobre a 

demanda e interesse dos clientes, no primeiro ano de funcionamento da loja está 

prevista a realização de um evento deste tipo, já para os anos seguintes, a 

expectativa é realizar pelo menos um por semestre. Os preços por pessoa para 

participação neste tipo de evento variam entre R$ 100 e R$ 150. 

4.2 ANÁLISE DE MERCADO 

4.2.1 Análise setorial 

O Brasil está entre os países que mais consomem cerveja no mundo, de 

acordo com um estudo do Sebrae (2014), o país fica em 3º lugar no ranking, atrás 

apenas da China e Estados Unidos, respectivamente em primeiro e segundo lugar. 

Ao se considerar o consumo per capta, o país cai para a 17ª colocação, perdendo 

para países como República Tcheca, Alemanha e Áustria, três primeiros colocados 

do ranking. (SEBRAE, 2014) 

Diante deste cenário é importante destacar que no Brasil o consumo de 

cervejas industriais ainda é muito maior do que o consumo de cervejas especiais, 
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estas representam somente 7% do consumo nacional e as artesanais atingem 

somente 2% do consumo. (BEM PARANÁ, 2014) 

Apesar desta tímida participação no consumo nacional, dados mostram que 

segmento de cervejas especiais tem conquistado um espaço de destaque no 

mercado curitibano há aproximadamente 5 anos. De acordo com informações da 

ABRASEL (2012) o crescimento da cultura cervejeira no município começou em 

2009, quando surgiram as primeiras lojas segmentadas com rótulos especiais e 

importados. Antes disso, a comercialização deste tipo de produtos estava restrita à 

internet, distribuidores ou lojas de bebidas variadas.  

Além do crescimento das lojas especificas deste tipo de produto, a cidade 

também tem se destacado na produção de cervejas artesanais. Atualmente, Curitiba 

e Região Metropolitana concentram 8 microcervejarias (BEM PARANÁ, 2014), o que 

reforça a percepção de que a região tem conquistado cada vez mais adeptos da 

cultura cervejeira, ou seja, consumidores que apreciam outras opções de cerveja 

além da pilsen.  

Com base nisso, pode-se considerar que o setor de cervejas especiais é 

relativamente novo, porém, em constante crescimento. Além disso, trata-se de um 

mercado com players consolidados com atuação há bastante no mercado, como é o 

caso do franqueador Mestre Cervejeiro.  

Com relação aos fornecedores, além das opções importadas, a cidade 

oferece a vantagem de concentrar uma quantidade considerável de 

microcervejarias, além de estar próxima de outros estados como São Paulo, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul, que juntos concentram 95 das 190 microcervejarias 

do país (SEBRAE, 2014). 

O mercado consumidor deste tipo de produto é composto por homens e 

mulheres, 72% e 28%, respectivamente, pertencentes às classes AB, com idade 

entre 25 e 45 anos. São consumidores que já tiveram algum contato com cervejas 

especiais, viajam para o exterior e consomem produtos diferenciados, de alta 

qualidade (MESTRE CERVEJEIRO, 2015).  
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4.2.2 Análise SWOT 

Forças  Fraquezas 

 Marca é pioneira na oferta de cervejas 

especiais no mercado Curitibano; 

 Modelo de franquia consolidado pela ABF; 

 Já possui uma loja em Curitiba, com bons 

resultados, além de lojas em outras 

cidades do Paraná e em outros Estados; 

 Dono da marca é um profissional de 

referência entre sommeliers de Cerveja, 

possui uma imagem forte e bastante 

atuante no mercado; 

 Forte presença nas redes sociais; 

 Franqueadora oferece capacitação para 

os franqueados; 

 Marca ampliou sua área de atuação, 

oferecendo outros produtos como 

camisetas, copos, abridores, etc, que 

aumentam as possibilidades de venda e o 

ticket médio do consumidor. 

 

 Negócio caracteriza-se apenas como loja, 

sem opção de serviço de cozinha para 

oferecer pratos que acompanhem as 

bebidas a serem consumidas no local; 

 Necessidade de estar instalado em bairros 

de classe AB, o que reflete no custo de 

locação e manutenção do imóvel; 

 Alto custo dos produtos comercializados; 

 Fragilidade dos produtos a serem 

estocados, potencial de quebras mais 

elevado; 

 Turn over da equipe de atendimento. 

 

Oportunidades Ameaças 

 Mercado em constante crescimento desde 

2009; 

 Cidade com forte cultura no consumo de 

cervejas especiais; 

 Cidade oferece boas opções de 

microcervejarias para serem fornecedoras 

do produto; 

 Baixo custo tecnológico. 

 

 Existência de mercado consolidado na 

cidade; 

 Diversidade de estabelecimentos que 

comercializam cervejas especiais, adegas, 

lojas, bares, restaurantes; 

 Altos impostos sobre produtos importados 

e bebidas alcoólicas; 

 Dependência de alguns fornecedores 

externos pode comprometer o 

abastecimento e manutenção da 

quantidade de rótulos oferecidos. 

Quadro 1 – Análise SWOT 
Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

 

Os pontos fracos serão combatidos da seguinte forma: 

 Ausência de serviço de cozinha: a configuração da loja, somente com 

balcão, mesas bistrô e banquetas, não irá favorecer que o consumidor espere 

ir até lá para fazer uma refeição, ou um happy hour, no máximo fará algumas 

degustações na loja; 

 Instalação do ponto de venda em bairros AB: apesar do custo da locação 

ser mais alto, o negócio é mais rentável, pois os produtos comercializados 

tem uma margem maior, além disso, trata-se de um publico mais disposto a 

investir neste tipo de produtos do que um perfil mais classe C. 
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 Custo dos produtos: apesar dos produtos terem um custo mais alto, sua 

margem é maior. Nos primeiros meses este fator vai pesar mais, pois o 

empreendimento ainda estará em fase de recuperação do investimento, 

porém, posteriormente, a tendência é que isso deixe de ser um agravante. 

Além disso, à medida que os sócios perceberem quais produtos terão maior 

giro, irão alimentar o estoque com as opções com mais saída, evitando que 

produtos com custo elevado fiquem parados na loja; 

 Fragilidade do estoque: por se tratar de embalagens de vidro, o risco que 

quebra é eminente, para amenizar o risco, a área de estoque será organizada 

de forma a evitar que os produtos fiquem muito amontoados, ou mal 

acondicionados. Além disso, será colocado um piso especial na área do 

estoque, para amortecer a queda e evitar que as garrafas se quebrem; 

  Turn over: será implantado um programa de bônus para os funcionários, 

com possibilidade de aumento nos rendimentos. O bônus será concedido a 

partir de indicadores como assiduidade, atendimento e vendas.  

Já as ameaças serão combatidas da seguinte maneira: 

 Mercado consolidado e diversidade de estabelecimentos: tantos as lojas, 

adegas e bares/restaurantes deste tipo estão concentradas em regiões como 

centro, alto da XV e Batel, na região do Guabirotuba, ainda não há forte 

concorrência, logo, a localização foi pensada de forma a combater os 

concorrentes consolidados em outras regiões, buscando oferecer 

conveniência aos moradores da região; 

 Impostos e fornecedores externos: o portfólio de produtos não será 

composto exclusivamente por produtos importados, logo a oferta de cervejas 

nacionais e outros produtos na linha de gifts, que também são nacionais, vai 

ajudar a diminuir o impacto dos impostos sobre os produtos importados. Já 

com relação ao abastecimento, quando não houver algum dificultador em 

abastecer a loja com determinados produtos externos, será feita substituição 

por rótulos similares de fornecedores que não estejam com a distribuição 

afetada. 
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4.3 ANÁLISE DA DEMANDA 

4.3.1 Perfil do cliente 

De acordo com dados do IBGE (2014), a população de Curitiba é composta 

por 1.864.416 habitantes, destes, 100% estão instalados na zona urbana e 97% são 

alfabetizados. Do total da população, 48% são homens e 52% mulheres, e 64% dos 

habitantes tem idade entre 18 e 60 anos. 

Para se chegar ao potencial de consumo da população de um município é 

preciso compreender qual a classe econômica dos seus habitantes. Diferente da 

classe social, a classificação econômica, segundo a ABEP (2014), concentra-se na 

análise do poder de compra das pessoas e famílias, desvinculando da ideia de 

“classes sociais”. Com base nesta classificação e considerado os dados levantados 

pelo IPC Maps (2014), a distribuição dos domicílios curitibanos por classe 

econômica é a seguinte:  

Classe Econômica % Domicílios 

A1 0,8% 

A2 7,9% 

B1 21,1% 

B2 26,4% 

C1 22,0% 

C2 15,4% 

D 6,2% 

E 0,1% 

Tabela 1 - Distribuição dos domicílios por classe econômica 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

 

Ainda com base nos dados levantados pelo IPC Maps (2014), em valores, a 

população de Curitiba apresenta um potencial de consumo de R$ 50 bilhões por 

mês. Dentre as categorias com maior gasto estão: manutenção do lar, com R$ 11 

bilhões, alimentação no domicilio com R$ 4 bilhões, gastos com veículo próprio, R$ 

2 bilhões, despesas com medicamentos e saúde aparecem com R$ 1,5 e R$1,4 

milhão, respectivamente, seguidos por gastos com vestuário, R$ 1,4 milhão. Já os 

gastos com bebidas correspondem a R$ 580 milhões, cerca de 10% do total em 

potencial da cidade.  

Mais especificamente no caso dos consumidores de cervejas especiais, deve-

se considerar um segmento composto em sua maioria por homens, com idade entre 

25 e 45 anos, pertencentes às classes AB, que tenham um estilo de vida 
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diferenciado, viajam bastante, conhecem vários lugares e culturas, experimentam 

novos sabores, estão sempre em busca de novidades. 

4.3.2 Mercado potencial 

Com base nos levantamentos apresentados anteriormente, pode-se dizer que 

o mercado potencial do empreendimento é composto por homens e mulheres, 

moradores da cidade de Curitiba, pertencentes às classes econômicas ABC, com 

idade entre 18 e 60 anos, que tem o hábito de consumir bebidas alcoólicas. Em 

números, este mercado representa cerca de 680 mil pessoas, o que corresponde a 

37% da população da cidade. 

Mercado Potencial 

População de Curitiba entre 18 e 60 anos 1.195.293 hab. 

População de Curitiba entre 18 e 60 anos pertencentes às classes AB 1.120.060 hab. 

População de Curitiba entre 18 e 60 anos pertencentes às classes AB que 
consomem cerveja

1
 683.237 hab. 

Tabela 2 - Racional para definição do mercado potencial 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

4.3.3 Mercado disponível 

Já o mercado disponível do empreendimento é definido a partir de um filtro do 

mercado potencial. Considerando que o segmento de cervejas especiais é voltado 

para pessoas com um paladar mais apurado e um poder de compra mais elevado, o 

segmento será restrito ao público AB que tem o hábito de consumir cervejas 

especiais, o que de acordo com dados levantados, o que corresponde a cerca de 39 

mil pessoas, 2,1% da população da cidade. 

Mercado Disponível 

 População de Curitiba entre 18 e 60 anos pertencente às classes AB  568.874 hab.  

 População de Curitiba entre 18 e 60 anos pertencente às classes AB que 
consomem cervejas especiais

2 
 

 39.821 hab. 

Tabela 3 - Racional para definição do mercado disponível 
Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

  

                                            

1
 Considerando que, em média, 61% da população adulta consome cerveja (FLACSO, 2012). 

2
 Considerando que, em média, 7% da população adulta consome cervejas especiais (BEM 

PARANÁ, 2014) FLACSO 
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4.3.4 Mercado alvo 

Por fim, o mercado alvo do empreendimento são as pessoas que circulam no 

entorno do local onde a loja estará instalada. Considerando que a loja será 

localizada no bairro Guabirotuba, o mercado alvo pode ser quantificado em 6.766 mil 

pessoas. Trata-se de uma região mais residencial, mas que também concentra 

estabelecimentos comerciais, principalmente pela proximidade com a Av. das Torres 

e Linha Verde, a região também acaba abrangendo outros bairros como Jardim 

Américas, Prado Velho, Parolin, Hauer, Uberaba, Rebouças, Jardim Botânico, além 

de ficar no caminho para São José dos Pinhais e o Aeroporto Internacional . 

Mercado Alvo 

População que reside na região do Guabirotuba
3
 150.836 hab. 

População que reside na região do Guabirotuba com idade entre 18 e 60 anos 96.661 hab. 

População que reside na região do Guabirotuba com idade entre 18 e 60 anos 
que consome cervejas especiais 

6.766 hab. 

Tabela 4 - Racional para definição do mercado alvo 
Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

 

4.3.5 Quantificação e preço 

Considerando que o mercado disponível corresponde a cerca de 6.700 

pessoas e que espera-se atingir um movimento diário de 50 pessoas visitando a loja, 

a estimativa de movimento mensal é de 1200 visitantes, para 24 dias de 

funcionamento da loja, considerando a abertura de segunda a sábado. 

Com base na expectativa de visitas mensais é possível fazer uma previsão do 

estoque médio necessário para manutenção das atividades da loja, assim como um 

faturamento médio mensal.  

Por ser um produto segmentado, com maior teor alcoólico e preço mais 

elevado, a quantidade comprada por cada consumidor é menor, logo, estima-se que 

em média cada consumidor compre 3 unidades em cada visita à loja. Considerando 

que o preço médio de um produto mais barato é de R$ 16,00, e do total de visitantes 

no mês, se consiga reverter cerca de 2/3 em clientes compradores, que representa 

cerca de 720 consumidores, chega-se à quantidade média de 2160 produtos em 

estoque por mês, que renderão um faturamento médio mensal de R$ 34.560,00. 

                                            

3
 Estimativa da população da região de acordo com dados do portal Curitiba em Dados 

(IPPUC, 2015) 
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4.4  ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA 

Entre os concorrentes do Mestre Cervejeiro, pode-se considerar que há duas 

categorias, a primeira são os concorrentes diretos, ou seja, aqueles que atuam 

exatamente no mesmo segmento, ou seja, lojas especializadas em cervejas. A 

segunda categoria são os concorrentes, indiretos, entre os quais estão adegas, 

bares e restaurantes, que entre outros produtos e serviços, também comercializam 

cervejas especiais. 

A análise dos concorrentes foi feita considerando os seguintes fatores: 

1. Tipo de concorrência: direta ou indireta; 

2. Tipo de estabelecimento: loja, bar, restaurante, adega; 

3. Localização: bairros onde estão instalados; 

4. Pontos fortes e pontos fracos do concorrente; 

Armazém da Serra: Concorrente direto, loja especializada localizada no centro. 

Pontos fortes: 

 Localizada no Mercado Municipal; 

 Fácil acesso; 

 Loja especializada em cervejas; 

 Foi uma das primeiras lojas em Curitiba, aberta desde 2001, em 2003 passaram a comercializar cerveja, 
que representa 80% do seu portfólio atual; 

 Oferta de 300 rótulos especiais; 

 Primeiro distribuidor da Eisenbahn em Curitiba; 

Pontos Fracos: 

 Ponto de venda fica dentro do mercado municipal, tem pouca visibilidade para quem passa na rua; 

 Dificuldade de estacionamento gratuito nas proximidades; 

 Horário de funcionamento segue o mesmo horário do mercado municipal, fechando às 18h no final de 
semana; 

 

Empório Weiss: concorrente direito, loja especializada localizada no Água Verde e Campo Comprido 

Pontos fortes: 

 Está entre as pioneiras da cidade, primeira loja foi aberta em 2009 e a segunda em 2014; 

 Localizada em dois bairros nobres da cidade; 

 Possui área especial para degustações que comporta 20 pessoas; 

 Oferta de até 300 rótulos especiais; 

 Horário de atendimento diferenciado, fechando depois das 20h; 

 Opção de consumir no local; 

 Oferecem duas opções de chopp, um fixo e outro rotativo; 

 Oferecem água mineral e amendoim de cortesia; 

Pontos Fracos: 

 Não tem serviço de cozinha; 

 Não abre domingo; 

Quadro 2a – Análise dos Concorrentes 
Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 



31 
 

Templo da Cerveja: concorrente direito, loja e bar/restaurante localizada no Alto XV e Batel 

Pontos fortes: 

 Estabelecimento especializado em cervejas  

 Lojas oferecem mais de 250 rótulos; 

 Também disponibiliza chopp; 

 Loja disponibiliza espaço para pequenos eventos, palestras, workshops e degustações; 

 Cardápio variado com opções de pratos para acompanharem as cervejas; 

 Opção para ver jogos de futebol e lutas de UFC; 

Pontos Fracos: 

 Não abre domingo 

 

Clube do Malte: concorrente direto, loja e bar/restaurante localizada no Batel e Juvevê. 

Pontos fortes: 

 Estabelecimento especializado em cervejas  

 Localizada em dois bairros nobres da cidade; 

 Loja do batel tem convênio com estacionamento, no Juvevê é fácil estacionar na rua; 

 Tem e-commerce com mais de 400 rótulos; 

 Lojas físicas têm cerca de 150 rótulos; 

 Oferece produtos na categoria gift como copos, kits, embalagens especiais, etc; 

 Disponibiliza 12 tipos diferentes de chopp artesanal; 

 Loja do Juvevê tem cardápio variado com opções de pratos para acompanharem as cervejas; 

 Opção para ver jogos de futebol e lutas de UFC; 

 Não cobra entrada; 

Pontos Fracos: 

 Loja do Batel não tem serviço de cozinha; 

 Dificuldade de estacionamento gratuito nas proximidades da loja do Batel; 

 Não abre aos domingos; 

 

Mondo Birre: concorrente indireto, bar/balada localizado no batel. 

Pontos fortes: 

 Localização privilegiada, no circuito das casas noturnas e casas de entretenimento de Curitiba; 

 Fácil acesso; 

 Horário de funcionamento: das 20h até o último cliente (madrugada) 

 Opção de entretenimento com música ao vivo; 

 Cardápio variado com opções de pratos para acompanharem as cervejas; 

 Comércio de cervejas especiais é um diferencial do cardápio; 

Pontos Fracos 

 Negócio principal é entretenimento; 

 Local é frequentado um público mais jovem, que buscam uma opção de balada; 

 Cobra taxa de entrada; 

Quadro 2b – Análise dos Concorrentes 
Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 
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Cervejaria da Vila: concorrente indireto, bar/balada localizado no Centro Cívico 

Pontos fortes: 

 Estabelecimento especializado em cervejas; 

 Oferta de 180 rótulos especiais; 

 Eleito por duas vezes como a melhor carta de cervejas de Curitiba pela Revista Veja; 

 Primeiro Beer Bar da cidade; 

 Também oferece 12 tipos diferentes de chopp; 

 Promoção no happy hour: Double de chopp; 

 Opção de entretenimento com música ao vivo nos finais de semana; 

 Cardápio variado com opções de pratos para acompanharem as cervejas; 

 Localização de fácil acesso;  

Pontos Fracos 

 Cobra taxa de entrada; 

 Local se caracteriza mais como restaurante; 

 Não abre aos domingos; 

 

Adega Brasil: concorrente indireto, adegas localizadas no Centro, Batel, Ecovile, Centro Cívico, Bigorrilho e 

Pinhais. 

Pontos fortes: 

 Possui loja virtual e lojas físicas; 

 Possui 6 lojas: uma gourmet no Mercado Municipal, duas lojas em shoppings *Muller e Parkshopping 
Barigui), uma delicatessen próxima do Parque Barigui, um empório no batel e um autosserviço em Pinhais; 

Pontos Fracos 

 Venda de bebidas alcoólicas em geral, com portfólio diversificado de vinhos e destilados, sem focar nas 
cervejas; 

 Quantidade reduzida de rótulos de cerveja; 

 

Adega Curitibana: concorrente indireto, adega localizada no centro. 

Pontos fortes: 

 Localizada no Mercado Municipal; 

 Fácil acesso; 

 Possui loja física e virtual; 

Pontos Fracos 

 Venda de bebidas alcoólicas em geral, com portfólio diversificado de vinhos e destilados, sem focar nas 
cervejas; 

 Quantidade reduzida de rótulos de cerveja; 

 Dificuldade de estacionamento gratuito nas proximidades; 

 Horário de funcionamento segue o mesmo horário do mercado municipal, fechando às 18h no final de 
semana; 

 

Adega Muff´s: concorrente indireto, adega localizada no Batel. 

Pontos Fracos 

 Atendem eventos por consignação; 

 Duas lojas no Batel 

Pontos Fracos 

  Venda de bebidas alcoólicas em geral, com portfólio diversificado de vinhos e destilados, sem focar nas 
cervejas; 

 Quantidade reduzida de rótulos de cerveja; 

Quadro 2c – Análise dos Concorrentes 
Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 
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4.5 PLANO DE MARKETING 

4.5.1 Principais produtos e serviços 

Os produtos a serem comercializados na loja são as cervejas especiais, 

rótulos nacionais e importados de cervejas que passam por um processo de 

fabricação diferente daquelas classificadas como pilsen e que são comercializadas 

no varejo em geral. Na loja também haverá um espaço para que os clientes possam 

consumir o produto no local. 

Além das cervejas, a loja também irá comercializar outros produtos 

relacionados à cultura cervejeira, tais como camisetas, copos, abridores, bolachas 

de copo, entre outros, que entram na categoria gifts.  

A variedade de rótulos vai ser um dos diferenciais da loja, apesar da franquia 

exigir um mínimo de 80 rótulos, a loja começará a operação com 200 rótulos, 

conforme a aceitação e a procura, pode-se aumentar a oferta para 300 ou 400 

rótulos, que é o máximo que a franquia tem catalogado até o momento. 

4.5.2 Preço 

O preço médio cobrado pelos produtos é de R$ 17,00 a unidade, podendo 

variar entre R$ 8,00 e até R$50,00, dependendo do rótulo escolhido. Por se tratar de 

um produto premium, o valor mais elevado não é um impeditivo para a compra, pois 

o consumidor deste tipo de produto já está consciente de que o valor da unidade é 

mais elevado, em comparação às opções tradicionais encontradas no varejo, que 

variam de R$ 2,00 a R$ 8,00, em média. 

4.5.3 Estratégias promocionais 

4.5.3.1 Ação para lançamento da loja 

Para a abertura da loja será realizado um evento especial, com a realização 

de um workshop seguido de uma degustação de rótulos selecionados pelo 

sommelier e proprietário da rede de franquia.  

Para o evento serão convidados profissionais da imprensa, profissionais do 

segmento de bebidas, tais como proprietários de micro cervejarias e representantes 

de associações especializadas, além disso, também serão convidados clientes do 

mailing pessoal dos proprietários e potenciais clientes da região, para isso será 
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enviada uma mala direta para as residências e os principais condomínios 

residenciais próximos do estabelecimento, convidando os moradores para 

conhecerem a loja e participarem do evento de lançamento. 

4.5.3.2 Panfletagem na região 

O envio de mala direta será realizado inicialmente para convidar os 

moradores da região para o evento de inauguração. Posteriormente a ação poderá 

ser repetida para divulgar ações pontuais, como por exemplo, workshops, 

lançamento de novos rótulos, promoções em datas especiais, concessão de 

descontos para determinados rótulos. 

4.5.3.3 Ações nas redes sociais 

As redes sociais são um forte aliado tanto para a divulgação de um novo 

negócio, como suas promoções. Para disso, será criado um perfil da loja nas 

principais redes sociais (Facebook, Twitter, Instagram) para divulgação de 

informações e interação com o público consumidor. 

O sócio responsável pela área de marketing ficará responsável por fazer 

postagens regulares apresentando a loja, seus produtos e serviços, além de 

postagens extras com promoções e ações pontuais para movimentar o negócio. 

Serão desenvolvidas promoções especiais voltadas aos usuários das redes sociais 

visando à divulgação da loja por meio de compartilhamentos e postagens no 

estabelecimento. 

4.5.3.4 Venda consultiva 

A venda consultiva será um diferencial do estabelecimento, considerando que 

o segmento de cervejas premium ainda não é tão conhecido, para o consumidor 

pouco habituado com este produto, as primeiras compras podem se tornar mais 

difíceis, por conta dos nomes, tipos e origens das cervejas.  

Para tornar a experiência de consumo mais interessante e assertiva, os 

vendedores participarão de ações de capacitação para que conheçam 

profundamente o produto comercializado, dessa forma, poderão auxiliar os cliente 

na escolha dos produtos, indicando as melhores opções de acordo com as 

preferências de cada cliente, faixa de preço que pretende investir e ocasião para a 

qual pretende comprar o produto. 
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4.5.3.5  Eventos para degustação de novos rótulos 

Para atrair o público com mais frequência para a loja, serão criados eventos 

periódicos para lançamento de novos rótulos incluídos no portfólio da loja, para isso 

serão selecionados 3 ou 4 rótulos por evento para serem degustados. A degustação 

será gratuita, para isso, será necessário fazer inscrição para participação e as vagas 

serão limitadas. A divulgação do evento acontecerá essencialmente por meio das 

redes sociais, que também concentrarão as inscrições para participação da ação.  

Durante o evento, os participantes serão cadastrados para que possam ser 

convidados para eventos e ações posteriores. Também serão coletadas informações 

sobre seus gostos e preferências, para que seja criada uma base de dados mais 

consistente, assim os clientes poderão ser convidados para degustações e eventos 

específicos daqueles tipos de cervejas que mais gostam. 

No dia do lançamento, os rótulos selecionados para a degustação serão 

oferecidos por um valor diferenciado, com desconto especial, que não será 

encontrado em outros dias na loja, desta forma, agrega-se valor e diferencial na 

participação do evento. 

4.5.3.6 Cursos e workshops 

Outra ação para atrair clientes será a oferta de cursos e workshops com 

degustação de alguns rótulos da casa. Entre os palestrantes estarão sommeliers e 

mestres cervejeiros, que ensinarão técnicas de degustação, diferença entre os tipos 

de cervejas, como combinar pratos com determinados tipos de cervejas. 

Assim como no caso das degustações, a divulgação dos cursos e workshops 

será feita por meio das redes sociais, porém estas ações terão um custo para os 

participantes. O valor dependerá do profissional que irá ministrar o curso, o tempo 

de duração e os produtos que serão degustados. De forma geral, estima-se o custo 

de participação fique em torno de R$ 100 a R$ 150 reais por participante.  

4.5.4 Praça 

O local da loja foi escolhido por ser uma rua com bastante atividade 

comercial, o que garante um grande fluxo de pessoas passando em frente à loja, 

além de mais segurança para o ponto de venda e seus clientes. Apesar da rua ter 

bastante atividade comercial, seus arredores são ocupados por casas e 
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condomínios residenciais, o que contribui para movimentação no local fora do 

horário comercial e nos finais de semana. 

4.6 PLANO OPERACIONAL 

A loja funcionará de segunda a sábado, das 9h às 20h. O expediente interno 

irá começar meia hora antes da abertura e encerrará meia hora depois do 

fechamento. 

O quadro de funcionários terá 4 vendedores para atendimento ao público, que 

estarão divididos em dois turnos, o primeiro turno será das 9h às 14h e o segundo 

das 14h às 20h. Além dos vendedores, os sócios também se dividirão em dois 

turnos, ficando responsáveis pelo apoio no atendimento e pela administração geral 

da empresa (gerência da loja, administração financeira, de recursos humanos, 

comercial e marketing).  

Os vendedores serão contratados no regime de 6 horas por dia, cumprindo 

sua carga horária conforme os turnos manhã ou tarde, com direito a 15 minutos de 

intervalo. O salário do vendedor seguirá o piso estabelecido na região que é de  

R$ 1.070,334 (um mil e setenta reais e trinta e três centavos).  

Para que possa ser oferecido um atendimento diferenciado, todos os 

funcionários passarão por um treinamento para qualificação da equipe com um 

sommelier de cervejas, dessa forma, todos estarão aptos a explicar as diferenças 

entre os produtos oferecidos na loja, assim como, poderão indicar os tipos de 

cervejas mais adequados ao paladar dos consumidores. 

As atividades de gerência da loja e administração de recursos humanos, 

finanças e marketing, num primeiro momento ficarão a cargo dos sócios, que 

dedicarão 100% do seu tempo para as atividades do empreendimento, 

acompanhando a abertura e fechamento diariamente. 

O arranjo físico da loja comportará um espaço para atendimento ao público e 

exposição dos produtos em prateleiras e geladeiras, um espaço com algumas 

mesas bistrô e banquetas para atender aqueles clientes que desejarem consumir o 

produto na loja, banheiros masculino e feminino, e área de estoque. Como a loja 

                                            

4
 Valor atualizado em 1º de maio de 2015, conforme Decreto PR 1198/2015. 
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comportará um espaço para estoque dos produtos, a reposição de rótulos será 

facilitada.  

Considerando a variedade de rótulos a ser comercializada, a loja terá contato 

com diferentes fornecedores, sendo que alguns serão microcervejarias de Curitiba e 

região e outros serão de outras cidades ou importadoras. Dessa forma, o 

abastecimento de produtos pelos fornecedores acontecerá semanal ou 

quinzenalmente, de acordo com a capacidade de entrega e a demanda pelos 

rótulos. Futuramente, caso o volume de vendas aumente, o abastecimento poderá 

ser feito mais de uma vez por semana.  

Em termos de tecnologia, a loja precisará de um computador para o caixa, 

com sistema de vendas integrado ao sistema de estoque, dessa forma, será mais 

fácil fazer um acompanhamento do volume de vendas, assim como do giro dos 

rótulos vendidos e a necessidade de reposição de unidades em estoque. 

4.7 PLANO FINANCEIRO 

4.7.1 Investimento inicial 

O aporte inicial para abertura do empreendimento será proveniente de 

investimentos dos dois sócios, não sendo utilizado nenhum tipo de financiamento 

para esta etapa do negócio. Cada sócio participará com 50% do investimento 

necessário para a abertura da loja. 

A estimativa de investimento inicial foi feita considerando os custos com 

infraestrutura física, mobiliário, aquisição de equipamentos e sistemas, taxa de 

franquia, enxoval de loja, custos para abertura de empresa e custos promocionais, 

conforme tabela apresentada a seguir: 

1. INVESTIMENTO INICIAL TOTAL R$ 117.118,40 

1.1.  Instalações e equipamentos R$ 58.650,00 

Projeto elétrico e hidráulico R$ 500,00 

Confecção/Transporte/Montagem Loja R$ 30.000,00 

Geladeira R$ 5.500,00 

Ar-Condicionado R$ 1.500,00 

Toldos/Fachada R$ 2.000,00 

Mobiliário Gráfico (Luminosos/Sinalização/Ambientação) R$ 1.500,00 

Reforma PDV R$ 15.000,00 

Material para Hidráulica, Elétrica e Telefonia R$ 500,00 

Extintor R$ 150,00 

Banquetas  R$ 2.000,00 
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1.2. Check-out R$ 5.050,00 

Microcomputador (desktop com sistema operacional) R$ 2.000,00 

Impressora Fiscal R$ 2.000,00 

Aparelhos telefônicos R$ 100,00 

No Break R$ 350,00 

Linhas de telefone e Internet (mensal) R$ 250,00 

Leitor de Código de Barras  R$ 150,00 

Programa Anti-vírus R$ 100,00 

Caixa de Bobinas para Impressora Térmica R$ 100,00 

1.3. Abertura da Empresa R$ 2.100,00 

Registro e contador (CNPJ/IE + honorário) R$ 1.500,00 

Material de escritório, fotocópias, cartório R$ 500,00 

Taxas Bancárias R$ 100,00 

1.4. Franquia R$ 25.000,00 

Taxa de Franquia e qualificação da equipe com Beer Sommelier  R$ 25.000,00 

1.5 Estoque Inicial Produtos para Revenda e Embalagens  R$ 20.418,40 

 - 48 Copos Mestre-Cervejeiro.com Degustação R$ 518,40 

 - 2000 Sacolas Plásticas Mestre-Cervejeiro.com R$ 840,00 

 - 2000 Sacolas Presente Mestre-Cervejeiro.com R$ 3.360,00 

 - 5000 Folheto Divulgação R$ 600,00 

 - 2000 Cartões de Visita R$ 750,00 

 - 10 Camisetas Mestre-Cervejeiro.com R$ 350,00 

 - 1000 garrafas de cerveja (R$ 14,00 em média cada uma) R$ 14.000,00 

 - 500 garrafas de água mineral R$ 500,00 

 - 500 latas de refrigerante de diversos sabores R$ 750,00 

1.6 Outros R$ 5.900,00 

Ação para inauguração da loja R$ 5.000,00 

4 Uniformes Funcionários (R$ 100,00 por pessoa) R$ 400,00 

Material de Limpeza e de uso geral R$ 500,00 

Tabela 5 - Investimento Inicial 
Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

 

4.7.2 Custos de comercialização 

Considerando o mix que será oferecido na loja, o custo unitário de cada 

produto será o seguinte: 

Custo unitário 

Água 500ml  R$ 1,50  

 Refrigerante 350ml  R$ 2,50  

 Cervejas (preço médio)  R$ 14,00  

 Presente - Copos   R$ 10,80  

 Presente - Camisetas   R$ 35,00  

 Presente - Embalagens   R$ 1,68  

 Cursos   R$ 80,00  

Tabela 6 - Custo de Comercialização 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 
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 Estimativa de vendas unitárias por mês em 2015: 

 

Água Refrigerante Cervejas Copos Camisetas Embalagens Cursos Total 

Mês 1* 
        

Mês 2 50 50 700 10 5 10 
 

825 

Mês 3 50 50 1.500 10 5 10 
 

1.625 

Mês 4 50 50 1.500 10 15 10 
 

1.635 

Mês 5 50 50 2.000 10 15 10 
 

2.135 

Mês 6 50 50 2.500 30 30 10 
 

2.670 

Mês 7 50 50 2.000 10 15 10 15 2.150 

Mês 8 50 50 2.500 15 15 10 
 

2.640 

Mês 9 50 50 2.500 35 35 10 
 

2.680 

Mês 10 50 50 3.000 35 35 10 
 

3.180 

Total 
2015 

450 450 18.200 165 170 90 15 19.540 

Tabela 7 - Estimativa de vendas para 2015 (unidades) 
Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

*O mês 1 já terá despesas de funcionamento da loja, porém ainda não terá vendas 

 Custo de venda por mês: 

  Água Refrigerante Cervejas Copos Camisetas Embalagens Cursos Total 

Mês 1* 

        Mês 2 R$ 75 R$ 125 R$ 9.800 R$ 108 R$ 175 R$ 16,80 
 

R$ 10.299,80 

Mês 3 R$ 75 R$ 125 R$ 21.000 R$ 108 R$ 175 R$ 16,80 
 

R$ 21.499,80 

Mês 4 R$ 75 R$ 125 R$ 21.000 R$ 108 R$ 525 R$ 16,80 
 

R$ 21.849,80 

Mês 5 R$ 75 R$ 125 R$ 28.000 R$ 108 R$ 525 R$ 16,80 
 

R$ 28.849,80 

Mês 6 R$ 75 R$ 125 R$ 35.000 R$ 324 R$ 1.050 R$ 16,80 
 

R$ 36.590,80 

Mês 7 R$ 75 R$ 125 R$ 28.000 R$ 108 R$ 525 R$ 16,80 R$ 1.200 R$ 30.049,80 

Mês 8 R$ 75 R$ 125 R$ 35.000 R$ 162 R$ 525 R$ 16,80 
 

R$ 35.903,80 

Mês 9 R$ 75 R$ 125 R$ 35.000 R$ 378 R$ 1.225 R$ 16,80 
 

R$ 36.819,80 

Mês 10 R$ 75 R$ 125 R$ 42.000 R$ 378 R$ 1.225 R$ 16,80 
 

R$ 43.819,80 

Total 2015 R$ 675 R$ 1.125 R$ 254.800 R$ 1.782 R$ 5.950 R$ 151,20 R$ 1.200 R$ 265.683,20 

Tabela 8 - Estimativa do custo de venda 
Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 
*O mês 1 já terá despesas de funcionamento da loja, porém ainda não terá vendas 

4.7.3 Faturamento 

Com base na previsão de vendas e no valor cobrado, é possível estimar o 

faturamento para o primeiro ano de atividade do empreendimento: 

 
Água Refrigerante Cervejas Copos Camisetas Embalagens Cursos Total 

Mês 1* 
        

Mês 2 R$ 225  R$ 375  R$ 24.500  R$324  R$455  R$ 50,40 
 

R$25.929,40 

Mês 3 R$ 225  R$ 375  R$ 52.500  R$324  R$455  R$ 50,40 
 

R$53.929,40 

Mês 4 R$ 225  R$ 375  R$ 52.500  R$324  R$ 1.365  R$ 50,40 
 

R$54.839,40 

Mês 5 R$ 225  R$ 375  R$ 70.000  R$324  R$ 1.365  R$ 50,40 
 

R$72.339,40 

Mês 6 R$ 225  R$ 375  R$ 87.500  R$972  R$ 2.730  R$ 50,40 
 

R$91.852,40 

Mês 7 R$ 225  R$ 375  R$ 70.000  R$324  R$ 1.365  R$ 50,40 R$ 3.600  R$75.939,40 

Mês 8 R$ 225  R$ 375  R$ 87.500  R$486  R$ 1.365  R$ 50,40 
 

R$90.001,40 

Mês 9 R$ 225  R$ 375  R$ 87.500  R$ 1.134  R$ 3.185  R$ 50,40 
 

R$92.469,40 

Mês 10 R$ 225  R$ 375  R$105.000  R$ 1.134  R$ 3.185  R$ 50,40 
 

R$109.969,40 

Total 2015 R$ 2.025  R$ 3.375  R$637.000  R$ 5.346  R$15.470  R$453,60 R$ 3.600  R$667.269,60 

Tabela 9 - Estimativa de Faturamento para 2015 
Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 
*O mês 1 já terá despesas de funcionamento da loja, porém ainda não terá vendas 
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4.7.4 Custo de mão de obra 

Considerando o salário dos funcionários, mais os valores de encargos 

trabalhistas e benefícios, os custos com mão de obra serão de R$ 2.054,20, por 

funcionário, por mês. A composição dos custos de mão de obra está especificada na 

tabela a seguir: 

Descrição Valor 

Salário R$ 1.070,33 

Vale transporte R$ 132,00 

Desconto vale transporte -R$ 64,22 

Bônus por resultado R$ 350,00 

Provisão 13º salário R$ 89,19 

Provisão Férias R$ 89,19 

Provisão 1/3 Férias R$ 29,73 

FGTS R$ 85,63 

Provisão FGTS (13º e Férias) R$ 16,65 

INSS R$ 214,07 

Provisão INSS (13º e Férias) R$ 41,62 

Custo total por 
funcionário 

R$ 2054,20 

Tabela 10 - Previsão de custos com mão de obra 
Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

4.7.5 Custos variáveis 

As estimativas de custos foram calculadas considerando a abertura da loja no 

em abril de 2015, para isso, alguns custos já serão considerados a partir de março: 

mês Embalagens 
Simples 
Nacional 

Taxa Adm. 
Cartões - 
Crédito 

Perdas Total no mês 

Mês 1* 
     Mês 2 R$ 138,38 R$841,07 R$ 461,28 R$ 30,75 R$1.471,48 

Mês 3 R$ 289,58 R$1.760,03 R$ 965,28 R$ 64,35 R$3.079,24 

Mês 4 R$ 292,75 R$1.779,28 R$ 975,84 R$ 65,06 R$3.112,93 

Mês 5 R$ 387,25 R$ 2.353,63 R$ 1.290,84 R$ 86,06 R$4.117,78 

Mês 6 R$ 488,30 R$ 2.967,80 R$ 1.627,68 R$ 108,51 R$5.192,30 

Mês 7 R$ 409,75 R$ 2.490,38 R$ 1.365,84 R$ 91,06 R$4.357,03 

Mês 8 R$ 482,65 R$ 2.933,45 R$ 1.608,84 R$ 107,26 R$5.132,20 

Mês 9 R$ 488,99 R$ 2.971,96 R$ 1.629,96 R$ 108,66 R$5.199,57 

Mês 10 R$ 595,01 R$ 3.616,33 R$ 1.983,36 R$ 132,22 R$6.326,92 

Total 2015 R$  3.572,68 R$  21.713,93 R$   11.908,92 R$ 793,93 R$  37.989,45 

Tabela 11 - Estimativa de Gastos Variáveis 
Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 
*O mês 1 já terá despesas de funcionamento da loja, porém ainda não terá vendas 
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4.7.6 Custos fixos 

 
Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Total 2015 

 Taxa de Franquia e 
Publicidade  

 R$ 2.100   R$ 2.100   R$ 2.100   R$ 2.100   R$ 2.100   R$ 2.100   R$ 2.100   R$ 2.100   R$ 2.100   R$ 2.100   R$ 21.000  

 4 Funcionários  
 

 R$ 8.216,80   R$ 8.216,80   R$ 8.216,80   R$ 8.216,80   R$ 8.216,80   R$ 8.216,80   R$ 8.216,80   R$ 8.216,80   R$ 8.216,80   R$ 73.951,20  

 Aluguel   R$ 2.700   R$ 2.700   R$ 2.700   R$ 2.700   R$ 2.700   R$ 2.700   R$ 2.700   R$ 2.700   R$ 2.700   R$ 2.700   R$ 27.000  

 Aluguel Maquinetas de 
Cartão  

 R$ 90   R$ 90   R$ 90   R$ 90   R$ 90   R$ 90   R$ 90   R$ 90   R$ 90   R$ 90   R$ 900  

 Consumo Interno, Copa 
e Cozinha  

 R$ 100   R$ 100   R$ 100   R$ 100   R$ 100   R$ 100   R$ 100   R$ 100   R$ 100   R$ 100   R$ 1.000  

 Despesas com TI e 
Sistema da Rede  

 R$ 40   R$ 40   R$ 40   R$ 40   R$ 40   R$ 40   R$ 40   R$ 40   R$ 40   R$ 40   R$ 400  

 Energia Elétrica   R$ 300   R$ 300   R$ 300   R$ 300   R$ 300   R$ 300   R$ 300   R$ 300   R$ 300   R$ 300   R$ 3.000  

 Honorários Contábeis   R$ 350   R$ 350   R$ 350   R$ 350   R$ 350   R$ 350   R$ 350   R$ 350   R$ 350   R$ 350   R$ 3.500  

 Material de Escritório   R$ 50   R$ 50   R$ 50   R$ 50   R$ 50   R$ 50   R$ 50   R$ 50   R$ 50   R$ 50   R$ 500  

 Outras despesas   R$ 100   R$ 100   R$ 100   R$ 100   R$ 100   R$ 100   R$ 100   R$ 100   R$ 100   R$ 100   R$ 1.000  

 Seguros   R$ 100   R$ 100   R$ 100   R$ 100   R$ 100   R$ 100   R$ 100   R$ 100   R$ 100   R$ 100   R$ 1.000  

 Serviços de Terceiros   R$ 100   R$ 100   R$ 100   R$ 100   R$ 100   R$ 100   R$ 100   R$ 100   R$ 100   R$ 100   R$ 1.000  

 Telecomunicações e 
Internet  

 R$ 200   R$ 200   R$ 200   R$ 200   R$ 200   R$ 200   R$ 200   R$ 200   R$ 200   R$ 200   R$ 2.000  

   R$ 6.230   R$ 14.446,80   R$ 14.446,80   R$ 14.446,80   R$ 14.446,80   R$ 14.446,80   R$ 14.446,80   R$ 14.446,80   R$ 14.446,80   R$ 14.446,80  R$ 136.251,20 

Tabela 11 - Estimativa de Gastos Fixos 
Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 
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4.7.7 Fluxo de caixa 2015 a 2019 

CENÁRIO REALISTA 

2015 
  

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Total 2015 

Custos de Venda R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.928,80 R$ 21.728,80 R$ 21.728,80 R$ 21.674,80 R$ 36.590,80 R$ 30.224,80 R$ 36.078,80 R$ 36.819,80 R$ 43.819,80 R$ 260.595,20 

Receitas R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18.117,60 R$ 32.817,60 R$ 32.817,60 R$ 32.709,60 R$ 55.261,60 R$ 46.169,60 R$ 54.377,60 R$ 55.649,60 R$ 66.149,60 R$ 394.070,40 

Resultado Bruto R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.188,80 R$ 11.088,80 R$ 11.088,80 R$ 11.034,80 R$ 18.670,80 R$ 15.944,80 R$ 18.298,80 R$ 18.829,80 R$ 22.329,80 R$ 133.475,20 

Pro labore R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 54.000,00 

Gastos Fixos R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 118.348,40 R$ 14.446,80 R$ 14.446,80 R$ 14.446,80 R$ 14.446,80 R$ 14.446,80 R$ 14.446,80 R$ 14.446,80 R$ 14.446,80 R$ 14.446,80 R$ 248.369,60 

Gastos Variáveis R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.733,85 R$ 3.140,64 R$ 3.140,64 R$ 3.130,31 R$ 5.288,54 R$ 4.418,43 R$ 5.203,94 R$ 5.325,67 R$ 6.330,52 R$ 37.712,54 

 
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 118.348,40 R$ 22.180,65 R$ 23.587,44 R$ 23.587,44 R$ 23.577,11 R$ 25.735,34 R$ 24.865,23 R$ 25.650,74 R$ 25.772,47 R$ 26.777,32 R$ 340.082,14 

Resultado R$ 0,00 R$ 0,00 -R$ 118.348,40 -R$ 15.991,85 -R$ 12.498,64 -R$ 12.498,64 -R$ 12.542,31 -R$ 7.064,54 -R$ 8.920,43 -R$ 7.351,94 -R$ 6.942,67 -R$ 4.447,52 -R$ 206.606,94 

 
2016 Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Total 2016 

Custos de Venda R$ 31.381,11 R$ 31.381,11 R$ 31.381,11 R$ 32.701,11 R$ 25.813,81 R$ 25.813,81 R$ 25.749,66 R$ 43.469,87 R$ 35.801,46 R$ 42.861,61 R$ 43.741,92 R$ 52.057,92 R$ 422.154,52 

Receitas R$ 52.013,74 R$ 52.013,74 R$ 52.013,74 R$ 54.917,74 R$ 42.886,04 R$ 42.886,04 R$ 42.744,91 R$ 72.215,86 R$ 60.102,11 R$ 71.060,65 R$ 72.722,90 R$ 86.444,30 R$ 702.021,75 

Resultado Bruto R$ 20.632,63 R$ 20.632,63 R$ 20.632,63 R$ 22.216,63 R$ 17.072,23 R$ 17.072,23 R$ 16.995,24 R$ 28.745,99 R$ 24.300,65 R$ 28.199,03 R$ 28.980,97 R$ 34.386,37 R$ 279.867,23 

Pro labore R$ 6.600,00 R$ 6.600,00 R$ 6.600,00 R$ 6.600,00 R$ 6.600,00 R$ 6.600,00 R$ 6.600,00 R$ 6.600,00 R$ 6.600,00 R$ 6.600,00 R$ 6.600,00 R$ 6.600,00 R$ 79.200,00 

Gastos Fixos R$ 4.845,00 R$ 4.845,00 R$ 16.214,48 R$ 16.214,48 R$ 16.214,48 R$ 16.214,48 R$ 16.214,48 R$ 16.214,48 R$ 16.214,48 R$ 16.214,48 R$ 16.214,48 R$ 16.214,48 R$ 171.834,80 

Gastos Variáveis R$ 4.977,71 R$ 4.977,71 R$ 4.977,71 R$ 5.255,63 R$ 4.104,19 R$ 4.104,19 R$ 4.090,69 R$ 6.911,06 R$ 5.751,77 R$ 6.800,50 R$ 6.959,58 R$ 8.272,72 R$ 67.183,48 

 
R$ 16.422,71 R$ 16.422,71 R$ 27.792,19 R$ 28.070,11 R$ 26.918,67 R$ 26.918,67 R$ 26.905,17 R$ 29.725,54 R$ 28.566,25 R$ 29.614,98 R$ 29.774,06 R$ 31.087,20 R$ 318.218,28 

Resultado R$ 4.209,91 R$ 4.209,91 -R$ 7.159,57 -R$ 5.853,48 -R$ 9.846,45 -R$ 9.846,45 -R$ 9.909,92 -R$ 979,55 -R$ 4.265,60 -R$ 1.415,95 -R$ 793,09 R$ 3.299,18 -R$ 38.351,05 

              
2017 Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Total 2017 

Custos de Venda R$ 37.971,14 R$ 37.971,14 R$ 37.971,14 R$ 39.568,34 R$ 31.234,72 R$ 31.234,72 R$ 31.157,09 R$ 52.598,54 R$ 43.319,77 R$ 51.862,55 R$ 52.927,73 R$ 62.990,09 R$ 510.806,96 

Receitas R$ 69.230,28 R$ 69.230,28 R$ 69.230,28 R$ 73.095,51 R$ 57.081,32 R$ 57.081,32 R$ 56.893,47 R$ 96.119,31 R$ 79.995,91 R$ 94.581,72 R$ 96.794,18 R$ 115.057,36 R$ 934.390,95 

Resultado Bruto R$ 31.259,14 R$ 31.259,14 R$ 31.259,14 R$ 33.527,17 R$ 25.846,60 R$ 25.846,60 R$ 25.736,38 R$ 43.520,76 R$ 36.676,14 R$ 42.719,17 R$ 43.866,45 R$ 52.067,27 R$ 423.583,99 

Pro labore R$ 7.260,00 R$ 7.260,00 R$ 7.260,00 R$ 7.260,00 R$ 7.260,00 R$ 7.260,00 R$ 7.260,00 R$ 7.260,00 R$ 7.260,00 R$ 7.260,00 R$ 7.260,00 R$ 7.260,00 R$ 87.120,00 

Gastos Fixos R$ 5.426,40 R$ 5.426,40 R$ 17.979,45 R$ 17.979,45 R$ 17.979,45 R$ 17.979,45 R$ 17.979,45 R$ 17.979,45 R$ 17.979,45 R$ 17.979,45 R$ 17.979,45 R$ 17.979,45 R$ 190.647,28 

Gastos Variáveis R$ 6.625,34 R$ 6.625,34 R$ 6.625,34 R$ 6.995,24 R$ 5.462,68 R$ 5.462,68 R$ 5.444,70 R$ 9.198,62 R$ 7.655,61 R$ 9.051,47 R$ 9.263,20 R$ 11.010,99 R$ 89.421,21 

 
R$ 19.311,74 R$ 19.311,74 R$ 31.864,79 R$ 32.234,69 R$ 30.702,13 R$ 30.702,13 R$ 30.684,15 R$ 34.438,07 R$ 32.895,06 R$ 34.290,92 R$ 34.502,65 R$ 36.250,44 R$ 367.188,49 

Resultado R$ 11.947,41 R$ 11.947,41 -R$ 605,64 R$ 1.292,48 -R$ 4.855,53 -R$ 4.855,53 -R$ 4.947,78 R$ 9.082,70 R$ 3.781,09 R$ 8.428,25 R$ 9.363,80 R$ 15.816,84 R$ 56.395,49 
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2018 Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Total 2018 

Custos de Venda R$ 45.945,08 R$ 45.945,08 R$ 45.945,08 R$ 47.877,69 R$ 37.794,01 R$ 37.794,01 R$ 37.700,08 R$ 63.644,24 R$ 52.416,92 R$ 62.753,69 R$ 64.042,55 R$ 76.218,00 R$ 618.076,43 

Receitas R$ 92.145,51 R$ 92.145,51 R$ 92.145,51 R$ 97.290,12 R$ 75.975,24 R$ 75.975,24 R$ 75.725,21 R$ 127.934,80 R$ 106.474,56 R$ 125.888,27 R$ 128.833,05 R$ 153.141,35 R$ 1.243.674,35 

Resultado Bruto R$ 46.200,43 R$ 46.200,43 R$ 46.200,43 R$ 49.412,43 R$ 38.181,23 R$ 38.181,23 R$ 38.025,13 R$ 64.290,56 R$ 54.057,64 R$ 63.134,58 R$ 64.790,50 R$ 76.923,34 R$ 625.597,93 

Pro labore R$ 7.332,60 R$ 7.332,60 R$ 7.332,60 R$ 7.332,60 R$ 7.332,60 R$ 7.332,60 R$ 7.332,60 R$ 7.332,60 R$ 7.332,60 R$ 7.332,60 R$ 7.332,60 R$ 7.332,60 R$ 87.991,20 

Gastos Fixos R$ 5.969,04 R$ 5.969,04 R$ 19.777,39 R$ 19.777,39 R$ 19.777,39 R$ 19.777,39 R$ 19.777,39 R$ 19.777,39 R$ 19.777,39 R$ 19.777,39 R$ 19.777,39 R$ 19.777,39 R$ 209.712,01 

Gastos Variáveis R$ 8.818,33 R$ 8.818,33 R$ 8.818,33 R$ 9.310,66 R$ 7.270,83 R$ 7.270,83 R$ 7.246,90 R$ 12.243,36 R$ 10.189,62 R$ 12.047,51 R$ 12.329,32 R$ 14.655,63 R$ 119.019,64 

 
R$ 22.119,97 R$ 22.119,97 R$ 35.928,32 R$ 36.420,66 R$ 34.380,82 R$ 34.380,82 R$ 34.356,90 R$ 39.353,35 R$ 37.299,61 R$ 39.157,50 R$ 39.439,32 R$ 41.765,62 R$ 416.722,84 

Resultado R$ 24.080,46 R$ 24.080,46 R$ 10.272,11 R$ 12.991,77 R$ 3.800,41 R$ 3.800,41 R$ 3.668,23 R$ 24.937,21 R$ 16.758,03 R$ 23.977,08 R$ 25.351,18 R$ 35.157,72 R$ 208.875,08 

 
2019 Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Total 2018 

Custos de Venda R$ 55.593,55 R$ 55.593,55 R$ 55.593,55 R$ 57.932,01 R$ 45.730,75 R$ 45.730,75 R$ 45.617,10 R$ 77.009,53 R$ 63.424,47 R$ 75.931,96 R$ 77.491,48 R$ 92.223,79 R$ 747.872,48 

Receitas R$ 111.496,07 R$ 111.496,07 R$ 111.496,07 R$ 117.721,05 R$ 91.930,03 R$ 91.930,03 R$ 91.627,50 R$ 154.801,11 R$ 128.834,22 R$ 152.324,81 R$ 155.887,99 R$ 185.301,03 R$ 1.504.845,97 

Resultado Bruto R$ 55.902,52 R$ 55.902,52 R$ 55.902,52 R$ 59.789,04 R$ 46.199,29 R$ 46.199,29 R$ 46.010,40 R$ 77.791,58 R$ 65.409,74 R$ 76.392,84 R$ 78.396,51 R$ 93.077,24 R$ 756.973,49 

Pro labore R$ 7.405,93 R$ 7.405,93 R$ 7.405,93 R$ 7.405,93 R$ 7.405,93 R$ 7.405,93 R$ 7.405,93 R$ 7.405,93 R$ 7.405,93 R$ 7.405,93 R$ 7.405,93 R$ 7.405,93 R$ 88.871,11 

Gastos Fixos R$ 6.565,94 R$ 6.565,94 R$ 21.755,13 R$ 21.755,13 R$ 21.755,13 R$ 21.755,13 R$ 21.755,13 R$ 21.755,13 R$ 21.755,13 R$ 21.755,13 R$ 21.755,13 R$ 21.755,13 R$ 230.683,21 

Gastos Variáveis R$ 10.670,17 R$ 10.670,17 R$ 10.670,17 R$ 11.265,90 R$ 8.797,70 R$ 8.797,70 R$ 8.768,75 R$ 14.814,47 R$ 12.329,43 R$ 14.577,48 R$ 14.918,48 R$ 17.733,31 R$ 144.013,76 

 R$ 24.642,04 R$ 24.642,04 R$ 39.831,23 R$ 40.426,96 R$ 37.958,76 R$ 37.958,76 R$ 37.929,81 R$ 43.975,52 R$ 41.490,49 R$ 43.738,54 R$ 44.079,54 R$ 46.894,37 R$ 463.568,08 

Resultado R$ 31.260,48 R$ 31.260,48 R$ 16.071,29 R$ 19.362,08 R$ 8.240,53 R$ 8.240,53 R$ 8.080,59 R$ 33.816,06 R$ 23.919,25 R$ 32.654,30 R$ 34.316,97 R$ 46.182,88 R$ 293.405,41 

Tabela 13- Previsão de fluxo de caixa 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 
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4.8 ANÁLISE DE VIABILIDADE 

As análises de viabilidade foram feitas considerando 3 cenários, o 

realista, o otimista, considerando um resultado 15% maior que o realista, e o 

pessimista, considerando um resultado 15% menor que no cenário realista. Os 

cálculos foram feitos com base no resumo de fluxo de caixa a seguir: 

 
Cenário Realista Cenário Otimista Cenário Pessimista 

Fluxo de Caixa 2015 Total 2015 Total 2015 Total 2015 

Custos de Venda R$ 260.595,20 R$ 299.684,48 R$ 221.505,92 

Receitas R$ 394.070,40 R$ 453.180,96 R$ 334.959,84 

Resultado Bruto R$ 133.475,20 R$ 153.496,48 R$ 113.453,92 

Pro labore R$ 54.000,00 R$ 54.000,00 R$ 54.000,00 

Gastos Fixos R$ 248.369,60 R$ 248.369,60 R$ 248.369,60 

Gastos Variáveis R$ 37.712,54 R$ 43.369,42 R$ 32.055,66 

  R$ 340.082,14 R$ 345.739,02 R$ 334.425,26 

Resultado -R$ 206.606,94 -R$ 192.242,54 -R$ 220.971,34 

Fluxo de Caixa 2016 Total 2016 Total 2016 Total 2016 

Custos de Venda R$ 422.154,52 R$ 485.477,69 R$ 358.831,34 

Receitas R$ 702.021,75 R$ 807.325,01 R$ 596.718,49 

Resultado Bruto R$ 279.867,23 R$ 321.847,32 R$ 237.887,15 

Pro labore R$ 79.200,00 R$ 79.200,00 R$ 79.200,00 

Gastos Fixos R$ 171.834,80 R$ 171.834,80 R$ 171.834,80 

Gastos Variáveis R$ 67.183,48 R$ 77.261,00 R$ 57.105,96 

  R$ 318.218,28 R$ 328.295,80 R$ 308.140,76 

Resultado -R$ 38.351,05 -R$ 6.448,48 -R$ 70.253,61 

Fluxo de Caixa 2017 Total 2017 Total 2017 Total 2017 

Custos de Venda R$ 510.806,96 R$ 587.428,01 R$ 434.185,92 

Receitas R$ 934.390,95 R$ 1.074.549,59 R$ 794.232,31 

Resultado Bruto R$ 423.583,99 R$ 487.121,58 R$ 360.046,39 

Pro labore R$ 87.120,00 R$ 87.120,00 R$ 87.120,00 

Gastos Fixos R$ 190.647,28 R$ 190.647,28 R$ 190.647,28 

Gastos Variáveis R$ 89.421,21 R$ 102.834,40 R$ 76.008,03 

  R$ 367.188,49 R$ 380.601,68 R$ 353.775,31 

Resultado R$ 56.395,49 R$ 106.519,91 R$ 6.271,08 

Fluxo de Caixa 2018 Total 2018 Total 2018 Total 2018 

Custos de Venda R$ 618.076,43 R$ 710.787,89 R$ 525.364,96 

Receitas R$ 1.243.674,35 R$ 1.430.225,51 R$ 1.057.123,20 

Resultado Bruto R$ 625.597,93 R$ 719.437,62 R$ 531.758,24 

Pro labore R$ 87.991,20 R$ 87.991,20 R$ 87.991,20 

Gastos Fixos R$ 209.712,01 R$ 209.712,01 R$ 209.712,01 

Gastos Variáveis R$ 119.019,64 R$ 136.872,58 R$ 101.166,69 

  R$ 416.722,84 R$ 434.575,79 R$ 398.869,90 

Resultado R$ 208.875,08 R$ 284.861,83 R$ 132.888,34 

Fluxo de Caixa 2019 Total 2019 Total 2019 Total 2019 

Custos de Venda R$ 747.872,48 R$ 860.053,35 R$ 635.691,60 

Receitas R$ 1.504.845,97 R$ 1.730.572,86 R$ 1.279.119,07 

Resultado Bruto R$ 756.973,49 R$ 870.519,52 R$ 643.427,47 

Pro labore R$ 88.871,11 R$ 88.871,11 R$ 88.871,11 

Gastos Fixos R$ 230.683,21 R$ 230.683,21 R$ 230.683,21 

Gastos Variáveis R$ 144.013,76 R$ 165.615,82 R$ 122.411,70 

  R$ 463.568,08 R$ 485.170,14 R$ 441.966,02 

Resultado R$ 293.405,41 R$ 385.349,37 R$ 201.461,45 

Tabela 14 – Resumo do fluxo de caixa – 2015 a 2018 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 
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4.8.1 Pay-back 

Na análise de pay-back, foram obtidos os seguintes resultados: 

Cenário Tempo para recuperação do 
investimento inicial 

Realista 46 meses 

Otimista 38 meses 

Pessimista 56 meses 

Tabela 12 - Análise de Pay-back 
Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

4.8.2 VPL 

Para o cálculo do VPL foi considerada uma taxa de 12% e os valores de 

fluxo de caixa para os primeiros 5 anos de atividade da empresa. No cálculo, 

foi incluído o valor do investimento inicial no ano de 2015, somando este ao 

valor final do fluxo de caixa do ano. 

 
Cenário Realista Cenário Otimista (+15%) Cenário Pessimista (-15%) 

Ano 1 -R$ 206.606,94 -R$ 192.242,54 -R$ 220.971,34 

Ano 2 -R$ 34.242,01 -R$ 5.757,58 -R$ 62.726,44 

Ano 3 R$ 44.958,14 R$ 84.917,02 R$ 4.999,26 

Ano 4 R$ 148.673,16 R$ 202.759,02 R$ 94.587,30 

Ano 5 R$ 208.840,18 R$ 274.284,07 R$ 143.396,28 

 
R$ 161.622,53 R$ 363.960,00 -R$ 40.714,93 

Tabela 16 - Análise de VPL 
Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

4.8.3 TIR 

Cenário % para 5 anos de atividade 

Realista 17% 

Otimista 38% 

Pessimista -5% 

Tabela 17- Análise da TIR  
Fonte:Elaborado pelo autor (2015) 
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5 CONCLUSÃO 

Considerando os levantamentos de informações realizados tanto sobre o 

perfil do público, como sobre a tendência do mercado consumidor de cervejas 

especiais e os concorrentes, pode-se afirmar que este é um mercado em 

crescimento e que ainda apresenta espaço para abertura de novas empresas 

na cidade de Curitiba.  

Trata-se de um mercado de nicho, que ainda não chegou a muitos 

bairros da cidade, o que se torna um ponto positivo para a proposta do 

empreendimento, já que a localização escolhida fica numa região de 

consumidores classe AB, mas distante dos locais onde estão os concorrentes, 

trazendo, conveniência para os clientes da região. 

Considerando as análises de viabilidade, pode-se afirmar que o 

empreendimento é viável e apresenta um bom período de retorno de 

investimento. As análises de VPL e TIR foram feitas considerando um período 

de 5 anos, assim, chegou-se ao seguinte resultado: num cenário realista, as 

análises mostram um Payback de 46 meses, VPL de R$ 161 mil e TIR e 17%. 

Em um cenário otimista os resultados foram de 38 meses de Payback, VPL de 

R$ 363 mil e TIR de 38%. Por fim, para o cenário pessimista, o Payback é de 

56 meses, VPL -R$ 40 mil e TIR -5%. 
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