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RESUMO 

O negócio apresentado nesse trabalho surgiu a partir da identificação de um mercado 

crescente e promissor no Brasil, incipiente na cidade de Nova Odessa e região: o de 

cervejas gourmet. O consumidor de cervejas no Brasil, seja ele das classes A á C, 

vem descobrindo nos últimos anos a grande variedade de cervejas disponíveis para 

consumo que saem do padrão “loira gelada” ao qual estava tão acostumado. O 

aumento da renda no país, a estabilização do real e o acesso à tecnologia, permitiu 

um crescimento de micro cervejarias no país e produtores menores estão ampliando 

seus negócios. Estima-se que nos últimos anos, mais de 200 micro cervejarias 

iniciaram suas atividades no país e redes de lojas especializadas na comercialização 

desses produtos tem encontrado boas oportunidades de negócios. 

 

Palavras chave:  Cervejas gourmet, micro cervejarias, lojas especializadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The business presented in this work arose from the identification of a growing and 

promising market in Brazil, incipient in Nova Odessa and region: the market of gourmet 

beers. The consumer of beer in Brazil, from AAA and B classes, have been discovering 

in recent years the variety of beers available for consumption, leaving the standard "ice 

blonde" which was so used to consume. Rising incomes in the country, the stabilization 

of the Real and access to technology, has enabled the growth of microbreweries at the 

country and smaller producers are expanding their business. Esteemed that in recent 

years, more than 200 microbreweries started their activities in the country and a 

network of specialty stores in the marketing of these products has found good business 

opportunities. 

 

Keywords:  Gourmet beers, microbreweries, specialty stores. 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 
�

O tema do trabalho a ser apresentado é o estudo de viabilidade financeira para 

implantação de uma loja de cervejas gourmet na cidade de Nova Odessa, para 

atender consumidores de 20 a 59 anos pertencentes as classes sociais A, B e C. 

O projeto consiste na instalação de uma loja física com distribuição direta dos 

produtos aos consumidores em regime de varejo. 

O objetivo desse trabalho é demonstrar o potencial financeiro do negócio para 

aquisição de investimentos necessários para implementação do projeto. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Pesquisas realizadas pela CervBrasil (Associação Brasileira da Indústria da 

Cerveja) no segundo semestre de 2014, mostram que o setor cervejeiro gera mais de 

2,7 milhões de empregos na economia e corresponde a 2% do PIB (Produto Interno 

Bruto) brasileiro e 15% da indústria de transformação. 

Segundo o mesmo relatório, no ano de 2013 foram produzidos mais de 14 

bilhões de litros de cervejas no Brasil, gerando um investimento aproximado de 4,3 

bilhões no setor, de acordo com cálculo preliminar realizado pela CervBrasil. 

O problema de pesquisa desse trabalho visa identificar a viabilidade financeira 

para implementação de uma loja física de cervejas consideradas artesanais e 

gourmet, para um público alvo na faixa etária entre 20 e 59 anos, pertencentes as 

classes sociais A, B e C. 

O objetivo dessa pesquisa é verificar se é possível implementar o negócio com 

capital de investimento de cem mil reais, se o negócio é viável financeiramente e se é 

lucrativo a longo prazo. 
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2 A EMPRESA RANCHÃO  

 

A ideia de abertura da “Ranchão” surgiu a partir de um desejo pessoal do autor 

do trabalho, que passou a pesquisar e a degustar tipos diferentes de cervejas 

produzidas por pequenas cervejarias espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. 

A proposta da empresa é oferecer aos seus clientes as melhores e mais 

premiadas cervejas gourmet nacionais e importadas de todos os tipos Ales e Lagers, 

que serão estudadas em mais detalhes a seguir, oferecendo os sabores mais diversos 

para atender desde os gostos mais refinados até aqueles que gostam das cervejas 

mais tradicionais tipo Clara Lager e a Bohemian Pilsen. 

Aliado a paixão do idealizador pelo mundo das cervejas e cervejarias 

artesanais, o objetivo da empresa é oferecer produtos saudáveis e de qualidade aos 

seus clientes. 

 

2.1 Descrições do Negócio 
 

A Ranchão atuará na comercialização de cervejas importadas e artesanais na 

modalidade garrafas e latas de 233, 250, 350, 355, 375, 440, 600, 750, 775 ml e 1,0 

L nas classificações Lagers e Ales, em regime de vendas diretas ao consumidor final 

na cidade de Nova Odessa e Região Metropolitana de Campinas / SP. É possível 

observar no quadro AA em apêndices toda a linha de produtos oferecidos pela loja. 

A loja funcionará todos os dias em horário entre 09:00hr e 22:00hr em dias de 

semana e aos sábados, aos domingos o horário de funcionamento será das 09:00hr 

as 14:00hr, conforme lei municipal n° 2037 de 3 de dezembro de 2004. O local de 

funcionamento da loja será na cidade de Nova Odessa-SP, na Avenida João Pessoa, 

1442 Centro, em imóvel alugado que será observado na sequência desse trabalho. 

Para funcionamento a loja deverá receber licença da vigilância sanitária 

municipal e alvará de funcionamento fornecido pela prefeitura local. 

 

2.2 Razão Social 
 

ALM Comercio de Bebidas ME. 
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3 ANÁLISE DE MERCADO 
 

3.1 A História Da Cerveja 
 

Segundo Mark (2011), não existe precisão em dizer quando a cerveja foi 

descoberta, o homem conheceu o processo de fermentação há mais de 10.000 anos, 

provavelmente devido ao contato da água com cereal que posteriormente sofreu 

fermentação, gerando álcool. 

A primeira prova arqueológica referente à produção de cerveja vem da 

Suméria. 

Para Mark (2011), os sumérios teriam percebido que a massa do pão, quando 

molhada, fermentava, assim imagina-se o surgimento de uma forma "primitiva" da 

cerveja, o famoso "pão líquido". Tudo isto data por volta de 6.000 A.C. 

Segundo Mark (2011), por algum tempo os gregos e romanos passaram a dar 

preferência ao vinho, e a cerveja tornou-se a bebida das classes menos favorecidas, 

especialmente nas regiões sob domínio romano, e principalmente, entre germanos e 

gauleses. Foram os romanos que começaram a usar a denominação cervesia para a 

bebida, em homenagem a Ceres, deusa da agricultura e da fertilidade. 

Foi na Idade Média que a cerveja ganhou o sabor característico da que 

consumimos hoje. Os gauleses passaram a fabricá-la com malte, e os monges 

descobriram o lúpulo como conservante natural. 

Antigamente o processo de fabricação da cerveja era moldado na experiência 

e tradição do cervejeiro. Esta história tomou outro rumo a partir do século XIX, pois a 

ciência e a técnica tornaram-se fundamentais para o produtor de cerveja. Louis 

Pasteur, cientista francês, descobriu microrganismos responsáveis pela deterioração 

do produto e que poderiam estar no ar, na água e nos equipamentos. Graças a esse 

princípio fundamental, limpeza e higiene tornaram-se fundamentais dentro de uma 

cervejaria. O nome de Louis Pasteur é lembrado através do termo "pasteurização", 

método pelo qual os microrganismos são inativados através do calor. 

Segundo Arnold (2005), existem mais dois grandes nomes na evolução da 

cerveja. Emil Christian Hansen conseguiu separar duas espécies de levedura com 

metabolismos diferentes, originando as famílias Lager e Ale. Como a levedura 

influencia diretamente no sabor, a descoberta permitiu a padronização do sabor e a 

qualidade da cerveja. 
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O outro nome é Carl Von Linde, que desenvolveu a geração de frio 

artificialmente com sua máquina frigorífica à base de amônia. Com isso, a cerveja 

poderia ser feita em qualquer época do ano, pois os cervejeiros conseguiram controlar 

a fermentação. 

Na América do Sul - séculos antes da chegada dos europeus - os incas já 

apreciavam uma bebida similar à cerveja. 

Segundo Mark (2011), existem registros históricos de leis sobre a cerveja no 

mundo. Em 1.770 a.C. o Código de Hamurabi, da Babilônia – o mais antigo código de 

leis conhecido - já previa punição com pena de morte àqueles que diluíssem a cerveja 

que vendiam. Papiros egípcios, datados de 1.300 a.C., também fazem referência ao 

regulamento da venda de cerveja. 

Na idade Média, a cerveja foi usada como mercadoria de comércio e como 

moeda para pagamento de impostos. 

Para (Arnold, 2005), a Lei Alemã de Pureza - Reinheitsgebot - é o mais antigo 

código de alimentos do mundo. Foi instituída em 1516 pelo duque Guilherme IV, da 

Baviera, com o objetivo de regulamentar o processo de manufatura da cerveja. A Lei 

Alemã de Pureza estabelece que os únicos elementos aceitos na fabricação de 

cerveja são: água, malte, lúpulo e levedura. 

No Brasil a cerveja demorou a chegar, impedida pelos portugueses, que 

temiam perder o mercado de seus famosos vinhos. Somente em 1808, a cerveja foi 

trazida pela Família Real, de mudança para a nova colônia – apenas porque o Rei não 

podia ficar sem sua bebida predileta. Com a abertura dos portos às nações amigas, a 

Inglaterra foi a primeira a introduzir a cerveja na colônia. 

Segundo (SINDICERV, 2012), a bebida consumida pelos brasileiros era a 

gengibirra, produzida com farinha de milho, gengibre, casca de limão e água. Em outra 

versão, a caramuru – mistura de milho, gengibre, açúcar mascavo e água, fermentava 

durante uma semana. Em 1836 o Jornal do Comércio, do Rio de janeiro, dá a primeira 

notícia sobre fabricação comercial de cerveja no Brasil. 
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3.2 Classificações da cerveja 
 

As cervejas são classificadas pelo teor de álcool e extrato, pelo malte ou de 

acordo com o tipo de fermentação. As cervejas de alta fermentação são aquelas cujas 

leveduras flutuam, durante o processo, em temperatura de 20ºC a 25ºC, após 

fermentar o mosto, gerando um produto de cor cobre-vermelhada, de sabor forte, 

ligeiramente ácido e com teor alcoólico entre 4% e 8% (as alemãs, por exemplo). A 

maior parte das cervejas são de baixa fermentação, ou seja, quando expostas a 

temperaturas entre 9ºC e 14ºC, o levedo fica depositado no fundo do tanque. 

Conhecidas como lager, as cervejas de baixa fermentação só começaram a ser 

produzidas em larga escala no século passado, com a descoberta de Linde, que 

inventou a máquina frigorífica. Os tipos mais conhecidos de lager são as Pilsener, 

Munchener, Vienna, Dortmund, Einbeck, Bock, Export e Munich - a maioria delas um 

tributo às cidades de onde vieram as fórmulas. 

 

3.3 Tipos de Cerveja 
 

Estima-se que existam atualmente mais de 20 mil tipos de cervejas no mundo. 

Pequenas mudanças no processo de fabricação, como diferentes tempos e 

temperaturas de cozimento, fermentação e maturação, e o uso de outros ingredientes, 

além dos quatro básicos - água, lúpulo, cevada e malte - são responsáveis por uma 

variedade muito grande de tipos de cerveja. Veremos abaixo as principais 

classificações das cervejas. 

 

PILSENER: a cerveja do tipo Pilsener nasceu em Pils, na Tchecoslováquia, em 

1842, e é a mais conhecida e consumida no mundo. De sabor delicado, leve, clara e 

de baixo teor alcoólico (entre 3% e 5%), é também a preferida dos brasileiros. No 

Brasil, o consumo da pilsen - a que mais se adequa ao nosso clima - chega a 98% do 

total ingerido, ficando o restante para as do tipo bock, light, malzbier e stout. 

BOCK: a cerveja tipo bock é outra lager de aceitação mundial por ter um sabor 

mais forte e encorpado, geralmente de cor escura. É originária da cidade de Einbeck, 

na Alemanha. Tem baixa fermentação e alto teor alcoólico. 

STOUT: originária da Irlanda, a stout é feita com cevada torrada e possui um 

sabor que associa o amargo do lúpulo ao adocicado do malte. É elaborada com maltes 
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especiais - escuros - e extrato primitivo de 15%. A fermentação é geralmente alta. Sua 

cor é escura e seu teor de álcool e extrato são altos. 

ICE: a cerveja ice nasceu em 1993 no Canadá. É fabricada por meio do "ice 

process". Depois de fermentada, sofre um resfriamento às temperaturas abaixo de 

zero, quando a água se transforma em finos cristais de gelo. No estágio seguinte, 

esses cristais são retirados e o que permanece é uma cerveja mais forte e refrescante. 

 

3.3.1 Classificação Básica 
 

Pela legislação brasileira, além das denominações tradicionais, a cerveja pode 

ser também do tipo Export e Large (características semelhantes a Pilsen). As cervejas 

são classificadas em 5 itens: 

 

 
Figura 01 – Classificação Básica das Cervejas  
Fonte: O autor 
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Figura 02 - Tipos de Cerveja  
Fonte: SINDICERV - http://www.sindicerv.com.br/tipo-cerveja.php 

 

 

3.4. Mercado da Cerveja no Brasil 
 

Um dos mais tradicionais do Brasil, criado em 1853, o setor cervejeiro tem 

ampla capilaridade e está presente em todas as cidades do país, numa cadeia que 

vai do agronegócio ao pequeno varejo, passando pelos mercados de embalagens, 

logística, maquinário e construção civil. As associadas CervBrasil contam com 53 

fábricas, movimentam uma frota de cerca de 38 mil veículos e abastecem mais de 1,2 

milhão de pontos de venda em todo o Brasil. 
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Figura 03 - Representatividade do mercado cervejeiro no Brasil 

Fonte: CERVBRASIL - http://cervbrasil.org.br/?s=anuario+2014 – Dados IBGE 

 

 

O setor cervejeiro é um dos mais relevantes da economia brasileira, com 

investimento de R$ 17 bilhões entre 2010 e 2013. Com cerca de 2,7 milhões de 

pessoas empregadas ao longo de sua cadeia, o segmento é um dos maiores 

empregadores do Brasil. A arrecadação do setor de bebidas aumentou 104,5% em 

seis anos. Somente em 2013, o setor de cerveja gerou R$ 21 bilhões em impostos. 

Como possui um importante efeito multiplicador na economia, sua atuação movimenta 

uma extensa cadeia produtiva que é responsável por 2% do PIB e 15% da indústria 

de transformação nacional. 

É possível observar que com o crescimento do setor nos últimos anos, o 

interesse dos brasileiros por cervejas artesanais tem crescido na mesma proporção, 

abrindo assim grandes oportunidades de negócio para micro cervejarias no país. 

Observemos no gráfico à seguir, realizado através de pesquisa no google trends, que 

a busca pelo tema tem crescido nos últimos 4 anos. 
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Figura 04 - Pesquisas realizadas no estado de São Paulo com o tema “Cerveja 
Artesanal”. 
Fonte: Google Trends - março de 2015. 

 

 

 

Figura 05 - Interesse regional no tema “Cerveja Artesanal” 
Fonte: Google Trends – março de 2015 
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3.5 Público Alvo 
 

O público alvo para o negócio consiste em pessoas que gostam de apreciar 

cervejas, sendo elas do sexo masculino ou feminino, com faixa etária entre 18 e 55 

anos, pertencentes as classes sociais A, B e C. 

Apesar de alguns tipos de cerveja terem o consumo restrito a algumas classes 

sócias, o mercado de cervejas no Brasil possui um potencial enorme. Segundo 

pesquisa apresentada pela Kirin Beer University em 2012, o consumo anual de cerveja 

por pessoa no Brasil foi de 68 litros, fazendo com que o Brasil ocupasse o 24° lugar 

no ranking mundial de consumo de cerveja, conforme mostrado na figura abaixo. 

 

 

Figura 06 -  Consumo de cerveja per capta 

Fonte: Relatório da Kirin Beer University-2012 - http://pt.wikipedia.org/wiki/Cerveja 
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3.5.1 Dados Demográficos 
 

Para a pesquisa de público alvo foram utilizados dados do último censo 

demográfico realizado pelo IBGE em 2010 com resultados divulgados em 2012. Foi 

realizada busca nas bibliotecas municipais, prefeituras e também no google, mas os 

resultados mais completos e consistentes ainda foram os resultados apresentados 

nesse trabalho. 

Como o público alvo da loja se concentra na faixa etária entre 18 e 59 anos, 

tanto para homens quanto para mulheres pertencentes as classes A, B e C, podemos 

observar na figura 10 que isso representa 67,57% da população local, representando 

potencial de negócio na cidade de Nova Odessa e cidades vizinhas. 

 

 

Figura 07 - Pirâmide etária da cidade de Nova Odessa – 2010  

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010. 
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Figura 08 - Pirâmide etária da cidade de Americana – 2010 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010. 

 

 

Figura 09 - Pirâmide etária da cidade de Sumaré – 2010 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010. 

 



���
�

Além dos dados demográficos populacionais das cidades vizinhas ao local de 

instalação do negócio, a renda familiar também é fator importante a ser considerado 

na avaliação do público alvo, sendo assim segue abaixo os dados das análises de 

rendas familiares das cidades de Nova Odessa, Americana e Sumaré. 

Na cidade de Nova Odessa podemos observar que 10,41% da população 

pertencem às classes A e B, 17,13% à classe C, 50,44% à classe D e 11,22% à classe 

E. 

 

 

Figura 10 - *Renda familiar em Nova Odessa / SP 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010 

 

 

Na cidade de Americana podemos observar que 16,85% da população 

pertencem às classes A e B, 17,77% à classe C, 46,41% à classe D e 10,35% à classe 

E. 
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Figura 11 - *Renda familiar em Americana / SP 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010 

 

Na cidade de Sumaré podemos observar que 8,72% da população pertencem 

às classes A e B, 13,69% à classe C, 47,62% à classe D e 14,26% à classe E. 

 

 

Figura 12 - *Renda familiar em Sumaré / SP 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010 

 

*Nota: Valores baseados na renda dos responsáveis pelos domicílios particulares 

permanentes; Classe A: Mais de 10 Salários Mínimos – S.M., classe B: 5 a 10 S.M., classe C: 3 a 5 

S.M., classe D: 1 a 3 S.M., classe E: até 1 S.M. 
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3.5.2 Hábitos dos consumidores 
 

Conforme pesquisa realizada pela CervBrasil, o Brasil ocupa o terceiro lugar na 

produção de Cervejas no mundo, ficando atrás somente da China e dos Estados 

Unidos. Mesmo com o potencial produtivo elevado o Brasil ainda possui um grande 

espaço para o crescimento do público consumidor, comparando-se o consumo per 

capita brasileiro de 68 litros com os 144 litros consumidos pela líder do ranking, a 

República Theca, de acordo com os dados da pesquisa realizada pela Kirin Beer 

University.  

Pesquisas realizadas pelo SENAD (Secretaria Nacional de Políticas sobre 

Drogas) e UNIFESP (Universidade Federal de São Paulo) apontam que a cerveja ou 

chope é a bebida mais consumida pelos brasileiros em número de doses consumidas 

anualmente. 

De todas as doses anuais consumidas por brasileiros adultos dos dois gêneros, 

de qualquer idade e região do País, em torno de 61% são de cerveja ou chope, 25% 

�������	
������������	�����������������������  

O quadro 1 apresentada abaixo demonstra o percentual de doses dos tipos de 

bebidas consumidas por classe social. 

 

 

Quadro 1 - Relação tipo de bebida e classe social 
Fonte: Espaço Comenius. Disponível em: 
www.espacocomenius.com.br/padroes_de_consumo/quanto_bebe_brasileiro_adulto.
html. 
Acesso em 29 de março de 2015. 

 

 

 

 

 



���
�

3.6 Fornecedores 
 

Os Fornecedores escolhidos para mantermos nosso catálogo de cervejas que 

serão oferecidas aos clientes consistirá em um grupo inicial de 4 fornecedores 

parceiros, a parceria e troca de experiências entre os fornecedores e a loja será 

fundamental na análise de mercado e possíveis tendências para alinhamento da 

estratégia de mix de produtos, são eles: 

 

EMPÓRIO VEREDAS: localizado na cidade de Belo Horizonte – MG, 

especializado na distribuição de cervejas importadas e nacionais artesanais. 

STUTTGART ARTIGOS FINOS: localizada em Blumenau – SC, é 

especializada na comercialização e importação de cervejas alemãs. 

BIER & WEIN IMPORTADORA : localizada em Juburatura – SP, é 

especializada na importação de cervejas europeias em geral. 

EINBIER: possui loja física em Balneário Camboriú - SC e centro de distribuição 

em Curitiba – PR, é especializada na distribuição de cervejas gourmets nacionais e 

importadas em geral. 

O tipo de relacionamento e contrato com os fornecedores funcionará em regime 

de consignação (40%) e compra direta (60%) para os produtos de maior fluxo de 

vendas. 

 

3.7 Concorrentes 
 

Concentrando a análise de concorrência nas cidades de Americana, Santa 

Bárbara D’Oeste, Nova Odessa e Sumaré, cidades onde se concentram o público alvo 

da loja podemos observar que não existe nenhum concorrente com a proposta 

oferecida pela loja em questão. 

Ao analisar a oferta desse produto nas cidades estudadas, verificou-se que 

esses tipos de cervejas são encontrados basicamente em grandes redes de 

supermercados tais quais o São Vicente, denominado nesse estudo como Empresa 

1, outra grande rede de supermercados Pague Menos, denominado nesse estudo 

como Empresa 2 e um terceiro concorrente já no modelo de loja com a mesma 

proposta de negócio na cidade de Nova Odessa, a Empório Alvorada, denominada 
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nesse trabalho como Empresa 3. No quadro abaixo é possível observar o mix de 

produtos oferecidos e média global de preços de cada fornecedor. 

 

 

 

Quadro 2 - Análise de concorrentes 
Fonte: Autor 
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4 PLANO ESTRATÉGICO 
�

4.1 Concorrentes 
�

Foi analisado e já citado anteriormente nesse trabalho que há concorrentes na 

região, mas somente uma loja na cidade de Nova Odessa com a mesma proposta da 

Ranchão, a Empório Alvorada, sendo os outros concorrentes, redes de 

supermercados que oferecem alguns produtos que serão fornecidos na loja. 

�

4.2 Produtos Substitutos 
�

Os concorrentes estudados fornecem uma linha intermediária de cervejas 

importadas que são os produtos substitutos dos produtos que serão oferecidos na 

Ranchão, esses produtos possuem preço mais acessível entre R$2,78, 

correspondente a cerveja Heineken, uma cerveja do tipo lager de origem holandesa 

até R$15,00, correspondente a cerveja Baden Baden, uma cerveja brasileira e que 

pode ser encontrada nas versões Bock, Ale, Red Ale, Pilsen e Weissbier. Entre essas 

cervejas existem inúmeras outras cervejas importadas nesse faixa de preço e que 

podem ser encontradas em redes de supermercados e que são produtos substitutos 

para os produtos oferecidos na Ranchão. 

 

4.3 Visão de Futuro 
�

O objetivo da Ranchão é se tornar a maior loja de cervejas gourmet da região 

de Nova Odessa dentro de 5 anos e se tornar uma rede de franquias dentro de 10 

anos de atuação no mercado. 

Para atingir esse objetivo a loja investirá em treinamento de funcionários, 

ampliação do quadro de produtos ofertados na loja, investimento em tecnologia e 

propaganda e participação em eventos e feiras do setor. Para suportar esse objetivo 

é estimado um investimento anual de R$15.000,00 anualmente, investimento esse 

que pode ser observado a seguir no plano financeiro. 
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4.4 Análises SWOT 
�

Foi realizada também uma análise estratégica de forças, fraquezas, ameaças 

e oportunidades, a matriz SWOT. 

É possível observar que as principais ameaças ao negócio são a variação de 

câmbio, pois a grande maioria de produtos oferecidos na loja são importados, para 

minimizar esse impacto ainda será estuda futuramente um contrato de câmbio com a 

rede bancária para amenizar possíveis impactos. Como no início do negócio todos 

os produtos serão recebidos de distribuidores nacionais, possíveis variações 

cambiais que impactarem no preço de compra dos produtos esse custo será 

repassado ao consumidor. 

Outra fraqueza do negócio são os produtos substitutos que podem ser 

procurados pelos clientes em momentos de retração econômica, para amenizar essa 

fugo de clientes para esse tipo de produtos a loja manterá uma ampla carteira de 

produtos a preços bastante competitivos e um atendimento com qualidade de 

informação para que o consumidor saiba qual produto está consumindo e quais as 

principais diferenças dos produtos oferecidos na Ranchão em relação aos produtos 

substitutos. Essa mesma ação será adotada para amenizar possíveis períodos de 

sazonalidade durante períodos de crise econômica e achatamento de renda dos 

consumidores. 

 

�

Quadro 3: Análise SWOT 
Fonte: Autor 
�

Ajuda Atrapalha

IN
T

E
R

N
A 1. Diversificação de produtos

2. Poucos concorrentes
3. Produto com grande procura
4. Público alvo com poder de compra
5. Tendência crescente de mercado

1. Impostos
2. Leis municipais que regulam horário 
de funcionamento
3. Custo de locação do imóvel

E
X

T
E

R
N

A 1. Mercado crescente
2. Público alvo fiel
3. Nicho de mercado com grande 
oportunidade ainda no país
4. Ideia inovadora na cidade onde será 
implementado o negócio

1. Variaçao cambial
2. Produtos substitutos
3. Crise econômica
4. Achatamento de renda
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5 PLANO DE MARKETING 
�

5.1 Mix de Marketing 
 

5.1.1 Produto e Serviço 
 

A loja oferecerá aos clientes cervejas artesanais garrafas e latas de 233, 250, 

350, 355, 375, 440, 600, 750, 775 ml e 1,0 L nas classificações Lagers e Ales, em 

regime de vendas diretas ao consumidor final na cidade de Nova Odessa e Região 

Metropolitana de Campinas / SP. É possível observar no quadro AA em apêndices 

toda a linha de produtos oferecidos pela loja. 

 

 

Figura  13 - Ilustração de tipos de cervejas Ale, Lager e Red Ale 

Fonte: Armazém Paulista - http://www.armazenpaulista.com.br 
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Figura 14 - Exemplo de Kit Cerveja 

Fonte: Beershop - http://www.beershop.com.br 

 

5.1.2 Preço 
 

O mercado consumidor para esse tipo de produto está cada vez mais receptível 

aos preços diferenciados, devido ao aumento de demanda por produtos artesanais e 

diferenciados no mercado brasileiro. Devido a esse fato, a diferenciação nos serviços 

adicionais oferecidos também no momento da venda das cervejas é fator importante 

a ser considerado no momento da formação de preços. 

A estratégia de preços da empresa será baseada nos seguintes fatores: 

a) Os preços praticados pelos concorrentes; 

b) A renda do público alvo; 

c) Custos diretos – produtos e operacionais; 

d) Custos de marketing; 

e) Margem de lucros. 
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Aplicar o preço um pouco acima do preço de mercado aplicado pelos 

concorrentes é uma possibilidade, quando se é oferecido uma grande variedade de 

produtos de diversas origens, nacionais ou importadas e em diversas apresentações, 

tais quais latas e garrafas de diversos volumes. A estratégia será manter uma grande 

variedade de produtos nas faixas de preço a partir de R$9,00 até R$270,00. É possível 

observar no quadro AA em apêndices a lista de preços e produtos a serem oferecidos 

na loja 

As formas de pagamento na loja serão dinheiro e cartões de débito e crédito 

 

 

5.1.3 Promoção 
 

O objetivo da loja é se tornar conhecida na região de atuação, passando para 

referência em seu ramo de atuação em médio e longo prazo. Para atingir esse objetivo 

a empresa divulgará seus produtos e serviços em eventos, meios de comunicação, 

tais como revistas, jornais, rádio, televisão e realizará patrocínios em eventos 

regionais relevantes. 

A inauguração da loja será organizada ainda com data e local a definir em forma 

de evento onde serão convidadas algumas autoridades locais, imprensa local, 

representantes comerciais e sommeliers conveniados aos fornecedores além de 

pessoas influentes da cidade para ajudar na divulgação da loja. 

Antes da inauguração serão circulados anúncios em jornais e em redes sociais 

sobre a inauguração da loja, além da criação de uma fan page no facebook para 

divulgação da loja e dos produtos oferecidos. 

Não será realizada nesse momento nenhum tipo de e-commerce ou venda de 

produtos através da internet. 

 

 

5.1.4 Praça  
 

A decoração da loja será elaborada para transmitir uma sensação de bem estar 

para os clientes, será sempre oferecido na loja opções de degustação de novos 

produtos, produtos promocionais e aperitivos para acompanhamento das cervejas 

vendidas na loja. 




��
�

 

 

Figura 15 - Exemplo de decoração da loja 

Fonte: http://www.bonde.com.br/?id_bonde=1-33--48-20140919 
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6 PLANO OPERACIONAL 
 

Aqui nesse plano serão explorados os pontos necessários para a 

operacionalidade da loja, que deverá atender as exigências municipais regidas pela 

lei n° 2037 de 03 de dezembro de 2004 que pode ser analisada em detalhes em 

anexos. 

 

6.1 Infraestrutura e localização 
 

A empresa será instalada em imóvel alugado na cidade de Nova Odessa-SP, 

na Avenida João Pessoa, 1442, Centro. O imóvel possui 114 m² de área útil, 

compostos por dois banheiros, uma cozinha, salão principal e escritório. 

O valor de locação será abordado no plano financeiro. 

 

 

Figura 16 - Fotos e mapa de localização do imóvel 

Fonte: O autor. Pereira Neves Imobiliária Ltda.  - www.imobiliariapereiraneves.com.br 

 

 

 

 




��
�

6.2 Estrutura Organizacional 
 

A empresa será composta conforme organograma abaixo no início de suas 

atividades, podendo sofrer alterações caso seja necessário. 

 

 

Figura 17 - Organograma da empresa 

Fonte: O autor.  

 

 

6.3 Funções e Responsabilidades 
 

As responsabilidades do sócio diretor englobarão todas as atividades de gestão 

de pessoas e recursos, gestão financeira, gestão logística e gestão de marketing. 

Caberá ao sócio diretor realizar o fechamento financeiro, balanço, realização de fluxo 

de caixa, realização de negociação com fornecedores e realização de campanhas de 

marketing para tornar o nome da loja conhecido. A remuneração do sócio diretor será 

a retirada de 50% do faturamento anual a partir do segundo ano de funcionamento do 

negócio. 
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As responsabilidades do Auxiliar administrativo incluem todas as atividades 

operacionais de compra e venda, fluxo de caixa, pagamentos de funcionários e 

fornecedores, arquivos de documentos e suporte as atividades do Sócio diretor. O 

salário do auxiliar administrativo será de R$1990,70. 

Os atendentes 1 e 2 serão responsáveis pelo atendimento direto aos clientes e 

receberão um salário mensal de R$1088,00. 

 

6.4 Recursos utilizados 
 

A loja contará com uma área total de, aproximadamente, 114m², conforme 

mencionado no item 5.1. O estabelecimento terá computadores, balcão de 

atendimento, terminal de cartões de crédito, telefone, impressora, e, como 

embalagens, sacolas personalizadas. 

 

6.5 Gestão de pessoas 
 

Por se tratar de um quadro de funcionários enxuto, o que não resultará na 

contratação de uma empresa terceirizada para a gestão de RH. O monitoramento da 

equipe será feito pela própria empresa, pelo Sócio diretor, conforme citado no item 6 

desse trabalho. 

Para garantir o desenvolvimento do negócio, a empresa tem o objetivo de 

construir uma equipe competente e comprometida com as tarefas do negócio, para 

isso serão efetuados treinamentos contínuos com os funcionários, proporcionando 

desenvolvimento interpessoal dos funcionários e excelência dos serviços oferecidos 

pela loja. 
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7 PLANO FINANCEIRO 
 

Para as projeções financeiras da loja, como premissas não foram previstos 

aumentos de preços de vendas e correções de despesas/custos, pois parte-se do 

pressuposto que toda empresa deve ter a capacidade de repasse dos impactos 

financeiros sofridos ao longo do tempo no preço de seus produtos, desta forma os 

resultados financeiros permaneceriam inalterados. Dessa forma não será previsto 

aumento de preço de produtos superiores às evoluções de custos da loja.  

Será mantida a estratégia de crescimento de mercado da loja, visto que, 

aumentos de preços superiores gerariam redução na demanda, indo na contramão da 

proposta de crescimento do negócio a médio e longo prazo.  

 

7.1 Plano de Investimentos 
 

O plano de investimento na loja consistirá em um investimento inicial que será 

realizado pelo sócio proprietário no valor de R$ 95.000,00 que será aplicado na 

reforma do ambiente onde a loja será instalada, na compra de materiais de decoração, 

materiais de escritório, mobiliário, equipamentos de TI, equipamentos de refrigeração 

e investimentos em treinamento dos funcionários e fluxo de caixa. 

Para manter o ambiente sempre decorado e renovado, fidelizando os clientes 

atuais a partir de um ambiente aconchegante e atrativo e também com o objetivo de 

atração de novos clientes, um investimento de R$ 5.000,00 será realizado 

semestralmente em itens de decoração, climatização e atualização de itens 

decorativos e mobiliários da loja. 

Podemos observar o plano de investimentos da loja na tabela 3 abaixo. 

 

 

Quadro 4 - Plano de investimentos 
Fonte: Autor 

ÁREA DE INVESTIMENTO ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 TOTA L
Reforma e adaptação do prédio 20.000,00R$  20.000,00R$    
Mobiliário 10.000,00R$  10.000,00R$    
Equipamentos 20.000,00R$  20.000,00R$    
Decoração 10.000,00R$  10.000,00R$  10.000,00R$  10.000,00R$  10.000,00R$  50.000,00R$    
Treinamento 10.000,00R$  5.000,00R$    5.000,00R$    5.000,00R$    5.000,00R$    30.000,00R$    
Estoque 5.000,00R$    5.000,00R$      
Capital de giro 20.000,00R$  20.000,00R$    

TOTAL 95.000,00R$  15.000,00R$  15.000,00R$  15.000,00R$  15.000,00R$  155.000,00R$  

PLANO DE INVESTIMENTOS
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7.2 Plano de Vendas 
 

O plano de vendas foi desenvolvido com base nas análises demográficas e de 

rendas do público alvo, assim como crescimento acentuado no interesse pelos tipos 

de produtos oferecidos na loja, estudados anteriormente nesse trabalho nas análises 

de público alvo no item 3.6 e nas análises de mercado apresentadas no item 3.4 e 

também com base nas análises de preços dos concorrentes na região de 

implementação da loja.  

Como o projeto da loja Ranchão ainda é uma proposta de negócio que não foi 

implementada na prática, o plano de vendas em valores e volumes a poderão sofrer 

alterações conforme a alteração da demanda e perfil de compra dos consumidores. A 

proposta inicial é vender em média um mil e quinhentas unidades de produtos de 

maneira variada entre latas e garrafas, nacionais e impostadas entre uma faixa de 

preços que vai de R$9,50 a R$270,00 

Conforme reportagem apresentada no site de economia do UOL em 

22/05/2014, por Larissa Coldibeli, a margem de lucro objetivado pela loja é manter 

uma rentabilidade entre 12% e 22%, pois essa rentabilidade é adotada pelas principais 

lojas do país que fornecem cervejas nacionais e importadas, incluindo também 

franquias renomadas. 

 

7.3 Tributação 
 

Item importante a ser considerado no planejamento financeiro de uma loja de 

cervejas é entender os impostos incidentes sobre os produtos, pois chopes e cervejas 

gourmet possuem carga tributária elevada e se esta não for observada com atenção 

poderá comprometer a rentabilidade do negócio. 

Os impostos incidentes sobre chopes e cervejas no Brasil são: 

a) PIS (Programa de Integração Social) – Tabelado por litro / garrafa 

b) Cofins (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) 

tabelado por litro / garrafa 

c) IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) tabelado por litro / garrafa 

d) ICMS (Imposto sobre circulação de Mercadorias e Serviços) percentual 

que varia de estado para estado 

e) ICMS-ST – Percentual que varia de estado para estado 



���
�

Como parte da tributação incidente sobre a cerveja é estadual, não é possível 

realizar o enquadramento da empresa em regimes de tributação nacionais, como por 

exemplo, o simples nacional que possui alíquotas menores de tributos. 

Para os impostos e contribuições indiretos federais (IPI, PIS e COFINS) 

teríamos uma tributação de 40%, 3,5% e 16,65% respectivamente tendo como base 

o preço de venda, desta forma somente estes impostos e contribuições juntos 

representam uma tributação de 60,15%. 

Por fim ainda temos a incidência do ICMS que é de âmbito estadual, este 

imposto é regido por regulamento próprio e as tratativas referentes a chope e cervejas 

são estabelecidas em seu artigo 480 onde fica estabelecida a alíquota de 18% e ainda 

configura a figura de substituição tributária, ou seja, a base de cálculo para o imposto 

passe a ser o preço de venda ao consumidor final estabelecido em tabela própria e 

divulgada trimestralmente através de instruções normativa própria, publicadas em 

Diário Oficial onde ficam estabelecidos os valores unitários que serão utilizados para 

a composição da base de cálculo do referido imposto. Os cálculos referentes aos 

tributos incidentes ao empreendimento proposto estão demonstrados nas tabelas 16 

e 17. 

 

7.4 Análise de demonstrativos contábeis e financeir os 
 

No primeiro ano de projeção da empresa já apresenta resultado positivo, ainda 

que muito baixo, devido ao baixo volume de vendas e posicionamento de mercado da 

loja. Para os próximos anos, com a empresa estabelecida e conhecida na região de 

atuação mais o aumento de vendas alcançado através das estratégias de marketing 

e de posicionamento de mercado, podemos concluir que haverá aumento nos 

resultados financeiros da loja. 

Para manter as vendas da loja elevadas, serão realizados estudos de público 

alvo, mix de produtos e revisão da política de venda e preços dos produtos, sempre 

visando aumento da cadeia de clientes cativos e da lucratividade. 

Como a empresa será constituída em 100% com capital próprio, o custo de 

capital próprio é de 20%, sendo que a rentabilidade do capital exigida pelo sócio é de 

17% a.a + SELIC (Sistema Especial de Liquidação e Custódia).  
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7.5 Pay back descontado 
 

O pay back descontado possibilita verificarmos em quanto tempo o 

empreendimento se paga e passa a gerar receitas, sem deixar de computar o valor 

do dinheiro no tempo. Para suportar essa análise, utilizaremos uma tabela de fluxo de 

caixa projetado teórico, digo teórico, pois devido ao projeto da loja Ranchão ainda não 

ter sido implementado, trabalharemos com valores de venda alvo, para suprir 

despesas fixas e variáveis inerentes ao negócio e utilizaremos um mark-up de 100%, 

poderemos analisar os resultados dos 5 primeiros anos da empresa na tabela 4. 

Com a análise baseada nas premissas teóricas adotadas, concluímos que o 

projeto se pagaria em 25 meses após o início de suas atividades. 

 

7.6 VPL (Valor presente líquido) e TIR (Taxa intern a de retorno) 
 

Com base na mesma série apresentada no fluxo de caixa projetado, foram 

calculados o VPL e o TIR do negócio, porém para o cálculo do VPL foi utilizada a taxa 

de atratividade sobre capital próprio adotada de 15%, assim foi obtido um resultado 

positivo de R$ 111.738,87 e uma TIR na ordem de 53,23%, valores que demonstram 

que o projeto é viável. 

No quadro 5 não é possível observar a retirada do sócio que será de 50% do 

faturamento anual e será realizada somente a partir do segundo ano de 

funcionamento. 
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Quadro 5 – Fluxo de caixa 
Fonte: Autor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITENS ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 TOTAL
1. SALDO INICIAL 43.950,00 89.850,00 138.400,00 171.520,00 144.320,00 ######## ######## ######## ########
2. RECEBIMENTOS
2.1. Vendas
2.1.1. Produto A - Artesanais 330.000,00 350.000,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00 1.790.000,00
2.1.2. Produto B - Importadas 160.000,00 170.000,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00 900.000,00
2.1.3. Produto C - Kits 135.000,00 150.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 765.000,00
Total de Vendas 625.000,00 670.000,00 720.000,00 720.00 0,00 720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2. Outros Recebimentos
2.2.1. Emprestimos
TOTAL DE RECEBIMENTOS 625.000,00 670.000,00 720.000,00 720.000,00 720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.455.000,00
3. PAGAMENTOS
3.1. Compras
3.1.1. Fornecedor A 165.000,00 175.000,00 185.000,00 185.000,00 185.000,00 895.000,00
3.1.1. Fornecedor B 80.000,00 85.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 450.000,00
3.1.1. Fornecedor C 67.500,00 75.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 382.500,00
Total Pagamentos Compras 312.500,00 335.000,00 360.000 ,00 360.000,00 360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.727.500,00
3.2. Despesas Variáveis
3.2.1. Impostos sobre Vendas 125.000,00 134.000,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00 691.000,00
3.2.2. Comissões sobre Vendas 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00
Total Despesas Variáveis 126.000,00 135.000,00 145.000 ,00 145.000,00 145.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 696.000,00
3.3. Despesas Fixas
3.3.1. Aluguel 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 90.000,00
3.3.2. Salários 50.000,00 55.000,00 60.000,00 66.000,00 72.000,00 303.000,00
3.3.3. Encargos 51.000,00 56.000,00 62.000,00 69.000,00 75.000,00 313.000,00
3.3.4. Agua 350,00 400,00 450,00 480,00 500,00 2.180,00
3.3.5. Luz 3.500,00 4.000,00 4.300,00 4.700,00 52.000,00 68.500,00
3.3.6. Telefone 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 3.500,00
3.3.7. Contador 12.000,00 13.000,00 14.000,00 16.000,00 17.000,00 72.000,00
3.3.8. Manutenção 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 10.000,00
3.3.11. Despesas Financeiras 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 25.000,00
Total Despesas Fixas 142.550,00 154.100,00 166.450,00 1 81.880,00 242.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 887.180,00
3.4. Investimentos
3.4.1. Maquinas e Equipamentos 50.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 90.000,00
3.4.2. Amortização Emprestimos 5.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 21.000,00
3.4.2. Outros 40.000,00 40.000,00
Total Investimentos 95.000,00 14.000,00 14.000,00 14.00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.000,00
TOTAL DE PAGAMENTOS 581.050,00 624.100,00 671.450,00 68 6.880,00 747.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.310.680,00
4. SALDO FINAL 43.950,00 89.850,00 138.400,00 171.520,0 0 144.320,00 144.320,00 ######## ######## ######## ######## 588.040,00
5. COMPOSIÇÃO DO SALDO FINAL
5.1. Em Dinheiro 21.975,00 44.925,00 69.200,00 85.760,00 72.160,00
5.2. Em Cheques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3. Em Bancos 6.592,50 13.477,50 20.760,00 25.728,00 21.648,00
5.4. Em Cartões 15.382,50 31.447,50 48.440,00 60.032,00 50.512,00
Total do Disponivel 43.950,00 89.850,00 138.400,00 171. 520,00 144.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FLUXO DE CAIXA PROJETADO - RANCHÃO
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Quadro 6 - Análises Financeiras  
Fonte: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Período Saldo Fluxo original Saldo Pay Back

ANO 1 -95000 43950 -51050
ANO 2 -51050 57450 6400
ANO 3 6400 72450 78850
ANO 4 78850 72450 151300
ANO 5 151300 72450 223750

Pay Back Descontado

25 meses

PERÍODO FLUXO DE CAIXA

ANO 0 95.000,00-R$        
ANO 1 43.950,00R$        
ANO 2 57.450,00R$        
ANO 3 72.450,00R$        
ANO 4 72.450,00R$        
ANO 5 72.450,00R$        

VPL 111.738,87R$       

TIR 53,23%

I 15%

CÁLCULO VPL E TIR
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8 CONCLUSÕES 
 

Com base nas análises mercadológicas, demográficas, rentabilidade das 

famílias e análise de hábitos dos consumidores apresentadas nesse trabalho, a 

proposta da loja de cervejas gourmet Ranchão terá um público alvo correspondente a 

67,57% da população local e também podemos observar pelos índices de consumo 

de cervejas apresentado no quadro 1 e no que diz respeito à aceitação do público alvo 

e nicho de mercado disponível pata atuação do negócio que o negócio apresenta 

grande potencial financeiro. 

Com base também nas análises financeiras, mesmo que projetadas, podemos 

concluir que o negócio apresenta viabilidade com VPL positivo, na ordem de 

R$111.738,87 e TIR na ordem de 53,23%. 

Ao analisarmos o Pay back descontado podemos também avaliar o retorno 

sobre o investimento inicial aplicado no negócio em aproximadamente 25 meses. 

Conclui-se então que após análise mercadológica, financeira e de retorno de 

investimento o negócio proposto apresenta viabilidade em todos os quesitos 

pesquisados nesse trabalho. 
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APENDICE 
�

Quadro AA: Distribuição de produtos 
Fonte: Autor 

 
 
 
Quadro BB: Lista de produtos 
Fonte Autor 

 
 
 
 

Tipo Origem Mix % Apresentação
Ale Importada / Nacional 60/40 Garrafa
Bock Importada / Nacional 30/70 Garrafa
Dortmunder Importadas 100 Garrafa / Lata
Ice Importadas 100 Lata
Malzbier Importada / Nacional 40/60 Garrafa
Munchen Importadas 100 Garrafa
Pilsen Importada / Nacional 60/40 Garrafa / Lata
Porter Importada / Nacional 50/50 Garrafa
Stout Importadas 100 Garrafa / Lata
Weissbier Importada / Nacional 30/70 Garrafa / Lata

Descrição Origem Preço
Faxe Amber - 500ml Dinamarca R$ 9,50
Faxe Royal Export - 500ml Dinamarca R$ 9,50
Faxe Extra Strong 10% - 500ml Dinamarca R$ 9,50
Bitburger Premium Beer - 330ml Alemanha R$ 9,50
Faxe Premium - 330ml Dinamarca R$ 9,50
Faxe Royal Strong 8% - 500ml Dinamarca R$ 9,50
Vedett Extra White - 330ml Bélgica R$ 12,00
Faxe Black Lager - 1L Dinamarca R$ 15,00
Rogue Shakespeare Oatmeal Stout - 355ml Estados Unidos R$ 15,00
Bernard Celebration Lager - 500ml República Tcheca R$ 15,00
Ayinger Bairisch Pils - 330ml Alemanha R$ 15,00
Faxe Extra Strong 10% - 1L Dinamarca R$ 15,00
Faxe Premium - 1L Dinamarca R$ 15,00
Faxe Premium Brasil - 1L Dinamarca R$ 15,00
Faxe Royal Export - 1L Dinamarca R$ 15,00
North Peak Vicious American Wheat IPA 355ml Estados Unidos R$ 15,00
Achouffe Houblon Chouffe - 330ml Bélgica R$ 15,00
Invicta Weiss 500 ml Brasil R$ 15,00
Rogue Dry Hopped St Rogue Red Ale 355ml Estados Unidos R$ 15,00
Rogue Mocha Porter 355ml Estados Unidos R$ 15,00
Dama Bier Weiss 600 ml Brasil R$ 15,00
Axe Edge - 330 ml Inglaterra R$ 15,00
Ayinger Urweisse - 500ml Alemanha R$ 19,00
Ayinger Altbairisch Dunkel - 500ml Alemanha R$ 19,00
Ayinger Jahrhundert Bier - 500ml Alemanha R$ 19,00
Ayinger Urweisse - 500ml Alemanha R$ 19,00
Beavertown Quelle Saison - 330ml Inglaterra R$ 19,30
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Descrição Origem Preço
Jacob´s Ladder 330 ml Inglaterra R$ 15,00
Rogue Hazelnut Brown 355ml Estados Unidos R$ 15,00
Ayinger Bairisch Pils - 330ml Alemanha R$ 15,00
Faxe Extra Strong 10% - 1L Dinamarca R$ 15,00
Faxe Premium - 1L Dinamarca R$ 15,00
Faxe Premium Brasil - 1L Dinamarca R$ 15,00
Faxe Royal Export - 1L Dinamarca R$ 15,00
Westmalle Trappist Dubbel - 330ml Bélgica R$ 16,00
Chimay Red Cap - 330ml Bélgica R$ 17,00
Chimay Red Cap - 330ml Bélgica R$ 17,00
Glutenberg Red Ale - 473ml Canadá R$ 17,50
Glutenberg Pale Ale - 473ml Canadá R$ 17,50
Glutenberg Blond - 473ml Canadá R$ 17,50
Anchor Porter - 355ml Estados Unidos R$ 18,00
Le Trois Mousquetaires S.S Maibock - 375ml Canadá R$ 18,00
Wäls Trippel - 375ml Brasil R$ 18,90
Wäls Dubbel - 375ml Brasil R$ 19,00
Harviestoun Old Engine Oil Porter - 330ml Escócia R$ 19,00
Ayinger Bräuweisse - 500ml Alemanha R$ 19,00
Ayinger Altbairisch Dunkel - 500ml Alemanha R$ 19,00
Ayinger Jahrhundert Bier - 500ml Alemanha R$ 19,00

Barco Viúva Negra - 355ml Brasil R$ 19,50
Anderson Valley Belks ESB 355ml Estados Unidos R$ 19,50
Harviestoun The Ridge  - 330ml Escócia R$ 19,50
Coruja Alba Waizen 600ml Brasil R$ 19,50
Harviestoun Broken Dial - 330ml Escócia R$ 19,55
Beavertown Gamma Ray Pale ale - 330ml Inglaterra R$ 19,30
Freigeist Hoppeditz - 500ml Alemanha R$ 19,50
Le Trois Mousquetaires S.S Kellerbier - 375ml Canadá R$ 19,50
Schneider Weisse Aventinus Eisbock - 330ml Alemanha R$ 19,50
Birra Del Borgo ReAle - 330ml Itália R$ 19,50
Birra Del Borgo Duchessa - 330ml Itália R$ 19,50
Birra Del Borgo Duchessa - 330ml Itália R$ 19,50
North Peak Vicious American Wheat IPA 355ml Estados Unidos R$ 19,50
Achouffe Houblon Chouffe - 330ml Bélgica R$ 19,50
Invicta Weiss 500 ml Brasil R$ 19,50
Rogue Dry Hopped St Rogue Red Ale 355ml Estados Unidos R$ 19,50
Rogue Mocha Porter 355ml Estados Unidos R$ 19,50
Dama Bier Weiss 600 ml Brasil R$ 19,50
Axe Edge - 330 ml Inglaterra R$ 19,50
Jacob´s Ladder 330 ml Inglaterra R$ 19,50
Rogue Hazelnut Brown 355ml Estados Unidos R$ 19,50

Williams Bros March of the Penguins - 500ml Escócia R$ 22,00
Williams Bros Birds & Bees - 500ml Escócia R$ 22,00

Harviestoun Old Engine Oil Engineer's Reserve - 330ml Escócia R$ 22,00
Gouden Carolus Classic - 330ml Bélgica R$ 22,00

Wäls Session Citra 600 Ml Brasil R$ 22,00
Williams Bros Joker Ipa - 500ml Escócia R$ 22,00

Williams Bros Caesar Augustus hybrid Lager /Ipa - 500ml Escócia R$ 22,00
Leatherbritches Scary Hairy - 330ml Inglaterra R$ 22,00

Chimay Dorée Goud - 330ml Bélgica R$ 22,90
Chimay Triple - 330ml Bélgica R$ 22,90

Newcastle Brown Ale - 500ml Inglaterra R$ 22,90
Wäls 42 Farmhouse Ale 375 mls Brasil R$ 22,90
Founders Curmudgeon - 355ml Estados Unidos R$ 22,90

Orval - 330ml Bélgica R$ 23,00
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Wäls Quadruppel - 375ml Brasil R$ 20,50
New York Lager - 440 ml Dinamarca R$ 21,00
Stuykman Witbier - 440ml Dinamarca R$ 21,00

St. Feuillien Grand Cru - 330ml Bélgica R$ 21,00
Ayinger Celebrator D Bock - 330ml Alemanha R$ 21,00

Barco Ça Va Saison - 600ml Brasil R$ 21,00
Wäls Witte - 600ml Brasil R$ 21,00
Barco Gans - 600ml Brasil R$ 21,00
Barco Thai 600 ml Brasil R$ 21,00

O Manifesto Session Abbey 300ml Brasil R$ 21,00
Colomba - 330ml França R$ 21,50

Wäls Petroleum - 375ml Brasil R$ 21,50
Liefmans Cuvée Brut 375ml Bélgica R$ 21,50
Rochefort 6 Trapist 330ml Bélgica R$ 21,50

Trappistes Rochefort 8 - 330ml Bélgica R$ 21,50
Williams Bros Seven Giraffes - 500ml Escócia R$ 22,00

Fullers London Porter - 500ml Inglaterra R$ 24,90
Delirium Tremens - 330ml Bélgica R$ 25,00

Mikkeller Ärh Hvad?! Belgian Pale Ale 330 ml Dinamarca R$ 25,00
Mikkeller K:rlek Pale Ale Efter Vinter 330 ml Dinamarca R$ 25,00

Fuller's 1845 - 500ml Inglaterra R$ 25,90
Fuller's Organic Honey Dew - 500ml Inglaterra R$ 25,90

St. Bernardus Tripel - 330ml Bélgica R$ 26,00
Achouffe Mc Chouffe - 750ml Bélgica R$ 26,00
Trapist Rochefort 10 - 330ml Bélgica R$ 26,90
Flensburger Weizen - 500ml Alemanha R$ 26,90

Whitstable Bay Organic 500ml Inglaterra R$ 26,90
Rogue Farms Dirtoir Black Lager - 650ml Estados Unidos R$ 28,00

Rogue Farms Oregasmic - 650ml Estados Unidos R$ 28,00
BrewDog Jack Hammer - 330ml Escócia R$ 28,00
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St. Feuillien Noel - 330ml Bélgica R$ 23,80
Delirium Christmas - 330ml Bélgica R$ 23,80

Strong Suffolk Vintage ale - 500ml Inglaterra R$ 24,90
Fullers London Pride - 500ml Inglaterra R$ 24,90

Fuller's ESB - 500ml Inglaterra R$ 24,90
Fuller's IPA - 500ml Inglaterra R$ 24,90
Hen´s Tooth - 500ml Inglaterra R$ 24,90

Leatherbritches Hairy Helmet - 500ml Inglaterra R$ 30,00
Chimay Bleue - 330 ml Bélgica R$ 30,00
Wild Beer Bliss - 330ml Inglaterra R$ 30,00

Kit 4 Faxes - 500ml Dinamarca R$ 30,00
Wild Beer Solera Saison Farmhouse - 330ml Inglaterra R$ 34,00

Wild Beer Scarlet Fever - 330ml Inglaterra R$ 34,00
Wild Beer Madness IPA - 330ml Inglaterra R$ 34,00

Achouffe Houblon Chouffe - 750ml Bélgica R$ 34,00
Harviestoun Ola Dubh 12 - 330ml Escócia R$ 35,00

Rogue Honey Kolsch - 750ml Estados Unidos R$ 35,80
Liefmans Cuvée Brut - 750 ml Bélgica R$ 35,80

St. Patrick's WBeerbox - Williams Bros - 2 garrafas Escócia R$ 38,00
Jenlain Or Gf - 750ml França R$ 38,00

Struise Pannepot 2011 330 ml Bélgica R$ 38,00
BrewDog Cocoa Psycho - 330ml Escócia R$ 40,00
Chimay Red Cap - 750ml Bélgica R$ 40,00
Brewdog Old World Russian Imperial Stout 660ml Escócia R$ 40,00
St. Feuillien Saison - 750ml Bélgica R$ 41,00

Harviestoun Ola Dubh 16 - 330ml Escócia R$ 41,00

Struise Elliot Brew 330ml Bélgica R$ 41,00
Kit 03 Faxes 1L Royal, Premium e Extra Strong 10% - 1L Dinamarca R$ 41,00
St. Bernardus Prior 8 - 750ml Bélgica R$ 48,90
St. Bernardus Tripel - 750ml Bélgica R$ 48,90
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Duyck Jenlain Ambrée -750 ml França R$ 29,00
Estrella Damm Inedit 750ml Espanha R$ 29,00

Abbot Reserve - 500ml R$ 29,90
Wild Beer Epic Saison - 330ml Inglaterra R$ 30,00

Leatherbritches The Bounder - 500ml Inglaterra R$ 30,00
Leatherbritches Cad - 500ml Inglaterra R$ 30,00

Leatherbritches Scoundrel - 500ml Inglaterra R$ 30,00
Carolus Classic - 750ml Bélgica R$ 42,90
Harviestoun Ola Dubh 18 - 330ml Escócia R$ 43,00
Wild Beer Modus Operandi - 330ml Inglaterra R$ 44,00
Wild Beer Wildebeest - 330ml Inglaterra R$ 44,00
Rogue Dead Guy Ale - 650ml Estados Unidos R$ 45,00
Rogue Chipotle Ale - 650ml Estados Unidos R$ 45,00
Rogue Hazelnut - 650ml Estados Unidos R$ 45,00
Duvel - 750ml Bélgica R$ 45,00
Rogue Beard Beer 650 ml Estados Unidos R$ 45,00
Rogue Chocolate Stout 650ml Estados Unidos R$ 45,00
Rogue Shakespeare Stout 650ml Estados Unidos R$ 45,00
Rogue Brutal Ipa - 650ml Estados Unidos R$ 45,00
Chimay White - 750ml Bélgica R$ 45,00
Gouden Carolus Hopsinjoor - 750ml Bélgica R$ 45,50
Van Steenberge Piraat - 750 ml Bélgica R$ 46,00
Van Steenberg Gulden Draak - 750ml Bélgica R$ 46,00
Gouden Carolus Christmas - 750ml Bélgica R$ 46,90
Faxe Premium Bottle 330ml - Leve 6 e Pague 5 Dinamarca R$ 47,50

Faxe Extra Strong 10% 500ml - Leve 6 e Pague 5 Dinamarca R$ 47,50

Colomba - 750ml França R$ 47,63
St. Feuillien Blonde - 750 ml Bélgica R$ 48,00
Kit Faxe Royal & Premium + Brinde Abridor Dinamarca R$ 58,50
Brewdog Tokyo - 330ml Escócia R$ 60,00

Chimay Triple Cinq Cent - 750ml Bélgica R$ 48,90

Brooklyn Local 1 - 750ml Estados Unidos R$ 49,00
Brooklyn Local 2 - 750ml Estados Unidos R$ 49,00
Kit Faxe Premium 1L + Caneca Faxe Vidro - 1L Dinamarca R$ 49,00
Brooklyn Sorachi Ace 750ml Estados Unidos R$ 50,00
St. Feuillien Tripel - 750ml Bélgica R$ 50,00
Gouden Carolus Cuvée van de Keizer Rood - 750ml Bélgica R$ 50,00

Delirium Nocturnum - 750ml Bélgica R$ 51,90

DESCONTINUADO Gouden Carolus Classic - 750ml Bélgica R$ 51,90
Kit 4 Faxes 1L + Bolachas Faxe Dinamarca R$ 51,90
Rogue Morimoto Imperial Pilsner - 750ml Estados Unidos R$ 51,90
Rogue XS Old Crustacean - 750 ml Estados Unidos R$ 51,90
Chimay Bleue Grande Réserve - 750ml Bélgica R$ 55,90
Gouden Carolus Cuvée van de Keizer Blauw - 750 ml Bélgica R$ 56,00
Fantôme De Tous Les D'iâpes - 750ml Bélgica R$ 57,00

St. Feuillien Grand Cru - 750 ml Bélgica R$ 58,00

St. Bernardus Abt 12 - 750ml Bélgica R$ 58,00

Struise Tsjeeses Reserva - 330ml Bélgica R$ 58,25

Barco Viúva Negra - Leve 4 e Pague 3 Brasil R$ 58,50
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St. Patrick's WBeerbox - Rogue e Harviestoun - 4 
garrafas

Inglaterra R$ 60,00

Mikkeller It's Alive - 375ml Dinamarca R$ 65,50
St. Patrick's Wbeerbox - Wild Beer - 2 garrafas Inglaterra R$ 66,00
Delirium Deliria - 750ml Bélgica R$ 69,00
Calabaza Blanca Art White Ale 750ml Estados Unidos R$ 69,00
Bam Biere Farmhouse Ale 750ml Estados Unidos R$ 69,00
Bam Noire Dark Farmhouse Ale 750ml Estados Unidos R$ 69,00
Jolly Pumpkin Artisian Ales - Oro de Calabaza Art 
Golden Ale 750ml

R$ 69,00

Mikkeller Spontanseabuckthorn 2013 375 ml Dinamarca R$ 69,00
Mikkeller Spontangooseberry 2013 375 ml Dinamarca R$ 69,00
Mikkeller Spontanroseship 2013 375 ml Dinamarca R$ 69,00
Harviestoun Ola Dubh 30 - 330ml Escócia R$ 71,00
Fuller's Vintage Ale 2013 - 500ml Inglaterra R$ 75,00
Brewdog Mixtape 8 - 330ml Escócia R$ 75,00
Faxe Premium Brasil 5% 1L - Leve 6 e Pague 5 Dinamarca R$ 75,00
Schneider Weisse TapX Meine Porter Weisse - 
750ml

Alemanha R$ 77,50

Kit 03 Faxe Premium 1L + 03 Faxe Royal Export 
1L

Dinamarca R$ 77,50

Mikkeller French Oak Barrel Series Forêt de 
Tronçais Light 375 ml

Dinamarca R$ 77,50

Mikkeller French Oak barrel series Forêt de 
Tronçais Medium 375 ml

Dinamarca R$ 77,50

Mikkeller French Oak barrel series Forêt Limousine Medium 375 
ml

Dinamarca R$ 87,50

Mikkeller French Oak barrel series Forêt Limousine 375 ml Dinamarca R$ 87,50
Brewdog Dog B - 330ml Escócia R$ 99,00
Brewdog Abstrakt 15 375ml Escócia R$ 99,00

St. Patrick's WBeerbox - Leatherbritches - 4 garrafas Inglaterra R$ 100,00
St. Patrick's WBeerbox - S.S Kellerbier - 6 garrafas Inglaterra R$ 106,80

Struise Ypres 2009 - 500ml Bélgica R$ 119,00
Alvinne Mano Negra Chili Stout - 500ml Bélgica R$ 144,00
DESCONTINUADO Wäls Brut 750ml Brasil R$ 160,00

Deus 750 ml Bélgica R$ 160,00
Wild Beer Fresh 330ml - Leve 6 e Pague 5 Inglaterra R$ 170,00
Mikkeller X-Mas Impy Red With Ale 1500ml Dinamarca R$ 170,00

Tripel Karmeliet Magnun - 1,5L Bélgica R$ 270,00


