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Resumo 

O principal objetivo deste trabalho é demonstrar a viabilidade do negócio de cerveja artesanal 

personalizada tendo como escopo inicial a cidade de Curitiba devido ao grande número de 

cervejarias artesanais estabelecidas e já em funcionamento nesta capital e região metropolitana. 

Dessa forma aproveita-se a capacidade industrial existente na região e reduzindo 

consideravelmente o montante no capital de investimento. 

 

 Palavras Chave: Cerveja Artesanal. Viabilidade de Negócio. Gestão de Projetos. 
Pequenas Empresas.  

    



 
 

Abstract 

The main objective of this work is to demonstrate the economic-financial viability of the 

personal craft-beer business having as initial scope the city of Curitiba due to the great number 

of breweries installed in this region during the last year. Using this strategy there is considerable 

decrease on the amount of initial investment capital by using the industrial infrastructure 

existent in this region. 

 

 Key Words: Craft Beer, Economic-financial Feasibility. Project Management. Small 
Business. 
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1.! INTRODUÇÃO 

1.1.!Apresentação do tema 

A cerveja é uma da bebidas mais comumente consumida no Brasil e em muitos outros 

lugares do mundo. “Depois da água e do chá, é o terceiro líquido mais consumido ao redor do 

mundo.” (VIOTTI, 2012, p.7). No Brasil não podia ser diferente, o SEBRAE menciona em 

artigo que: “uma pesquisa realizada pelo Ibope em novembro de 2013 revelou que a cerveja é 

a bebida preferida de 2/3 dos brasileiros para comemorações, com 64% da preferência”, assim 

reforçando a idéia de que a bebida oriunda da fermentação do malte da cevada em água potável 

é uma das bebidas alcoólicas mais desejadas no Brasil.  

Apesar do pequeno declínio no volume anual de produção dos últimos anos, lembrando 

que em 2014 superou a marca de 14 bilhões de litros de cerveja de acordo com o anuário 2015 

da CERVBRASIL, o setor continua forte e mante sua ampla capilaridade de norte ao sul do 

país sendo responsável por 1,6% do PIB brasileiro e de 14% da indústria de transformação 

gerando mais de 2,2 milhões de empregos ao longo desta cadeia, é o que afirma o anuário 2016 

da CERVBRASIL. No ranking de 2016 elaborado pelo grupo Barthhaas o Brasil fica em 

terceiro lugar entre os países que mais produzem cerveja por ano, com uma produção anual de 

13,3bilhões de litros, perdendo apenas para a campeã China com 46 bilhões e os EUA vindo 

em segunda posição com 22,1bilhões de litros. Nada melhor do que dados mais palpáveis e 

concretos para embasar qualquer tipo de afirmação. 

De acordo com o Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja tem ocorrido um 

crescimento no percentual no volume de produção anual de cervejas especiais e artesanais no 

Brasil, em 2012 esta representação era de 8% e dois anos depois chegou a 11%, o mesmo 

também estima um possível crescimento de até 20% em 2020.  
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Figura 1: Número de cervejarias no Brasil na linha do tempo 
Fonte: MAPA (2018)   

 
O gráfico do MAPA logo acima demonstra que até o final de 2017 foram registradas 

mais 600 cervejarias no território brasileiro, mais precisamente 610, onde 91registros ocorreram 

durante o ano de 2017.  

O MAPA também informou que a maioria destas cervejarias estão localizadas 

principalmente nas regiões sul e sudeste conforme o gráfico a seguir:  

 
 

Figura 2: Distribuição das cervejarias por região brasileira 
Fonte: MAPA (2018)   
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Como podemos notar na figura acima 83% das cervejarias estão localizadas em apenas 

duas regiões brasileiras. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento mapeou o 

ranking a seguir:  

 

Ranking Estado Nº de Cervejarias 

1 SP 122 

2 RS 119 

3 SC 73 

4 MG 72 

5 PR 66 

6 RJ 47 

7 GO 20 

8 PE 13 

9 ES 10 

10 MT 10 
 

Tabela 1: Os 10 estados com maior número de cervejarias do Brasil 
Fonte: MAPA (2018)   

 

Tendo o estado de São Paulo com o maior número de cervejarias registradas, sendo este 

igual a 122, seguido do estado do Rio Grande do Sul com 119 cervejarias registradas. Em 

terceiro lugar temos o estado de Santa Catarina com 73 cervejarias e a seguir o estado de Minas 

Gerais com 72. Em Quinto lugar temos o estado do Paraná, o qual servirá de referencia para 

este trabalho, com 66 cervejarias. 

O crescimento excepcional de demanda de novos registros de cervejarias do último ano 

permite demostrar o aparecimento de microcervejarias ou cervejarias artesanais. Estas são 

grandes responsáveis pela produção da maior parte das cervejas especiais e/ou artesanais 

nacionais. 

Na cidade de Curitiba é visível o crescimento do interesse da população em saborear as 

cervejas artesanais, devido o aumento de bares e estabelecimentos vendendo cervejas artesanais 

em garrafas de vidro ou a granel. Este provavelmente foi o que instigou uma parceria entre 

PROCERVA e o SEBRAE com o intuito de mapear as cervejarias do estado do Paraná através 

de um estudo realizado durante o ano de 2017. De acordo com este estudo o PROCERVA 
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informa que existem 26 cervejarias localizadas na cidade de Curitiba e Região Metropolitana. 

E mais 11 registradas e que se situam nos Campos Gerais. 

Devido a este cenário observa-se uma grande oportunidade de negócio de prestação de 

serviço de consultoria em harmonização de cardápios e cervejas especiais e/ou artesanais. 

1.2.!Formulação do problema de pesquisa 

Baseado no cenário que foi demostrado acima, a problemática deste trabalho será 

desenvolvida sob a seguinte perspectiva: 

•! Como estabelecer um negócio de cerveja customizada para a cidade de 

Curitiba e Região Metropolitana? 

1.3.!Objetivos: geral/específico 

O objetivo geral deste trabalho será demonstrar a viabilidade do negocio de cerveja 

customizada na cidade de Curitiba, através de objetivos específicos como: 

•! Propor estratégia de negócio da empresa; 

•! Verificar a viabilidade do negócio através da análise financeira e da taxa de 

retorno do projeto (TIR). 

1.4.!Hipótese de pesquisa 

As hipóteses mencionadas aqui servirão de base e fundamento do desenvolvimento deste 

trabalho, ou seja, serão premissas para o cálculo e análise de viabilidade deste projeto. 

•! Hipótese 01: As pequenas empresas possuem uma certa escassez de recursos 

tanto financeiro quanto humanos, assim quanto menor o investimento mais fácil 

será sua execução e implementação. 

•! Hipótese 02: É possível usar a rede de microcervejarias já existente e em 

funcionamento na capital Curitiba e Região Metropolitana, como fornecedor de 

serviço na produção de receita de cervejas customizadas. 

•! Hipótese 03: Apesar da leve redução no consumo em litros por ano de cerveja 

mundialmente, considera-se para este estudo que o consumo de cerveja artesanal 

cresceu exponencialmente na cidade de Curitiba e Região Metropolitana, devido 

ao numero crescente de bares e estabelecimentos especializados em cervejas 

especiais. 
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1.5.!Justificativa e relevância 

A relevância e justificativa deste trabalho está em aproveitar uma oportunidade de 

negócio ainda inexistente na cidade de Curitiba e aparentemente no Brasil. 

1.6.!Metodologia utilizada 

O atual estudo usa de metodologia de pesquisa de natureza aplicada e de campo sendo 

esta uma abordagem realizada quantitativamente de cunho descritivo através de levantamento 

bibliográfico e utilização do método de estudo de caso.  

Em relação a pesquisa deste estudo serão utilizados dados secundários por meio de 

levantamento bibliográfico através de livros, artigos, teses e publicações acadêmicas variadas 

e também serão coletados dados primários através do estudo de caso (GIL, 2010).  

O estudo de caso foi escolhido por se tratar de um trabalho delineado através de 

investigação de um fenômeno em contexto real (CRESWELL, 2010).  

Devido ao desejo de construir um negócio de sucesso escolheu-se a oportunidade de 

verificar esta idéia visto da oportunidade. 

1.7.!Estrutura do Trabalho  

O presente trabalho apresenta uma estrutura composta de 5 capítulos: 

•! Introdução: capítulo onde apresenta-se o tema principal do estudo, problema de 

pesquisa, objetivos geral e específico, também como a justificativa e relevância 

deste tema e por fim a metodologia utilizada tanto quanto a aplicado.   

•! Desenvolvimento: neste capitulo será apresentado o plano estratégico de negócio 

a ser explorado neste estudo.  

•! Estudo de caso: apresentará o estudo de caso e calculo realizado de viabilidade 

de negócio de cerveja personalizada na cidade de Curitiba. 

•! Conclusão: conterá o resultado do estudo de forma a concluir o presente estudo 

e direcionar os próximos passos. 

•! Possíveis desdobramentos: compreende em relatar os próximos passos e futuro 

do estudo em questão. 
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2.! DESENVOLVIMENTO 

2.1.!Revisão bibliográfica 

A seguir neste capítulo será discorrido o conteúdo teórico referencial do escopo deste 

trabalho acadêmico.  

De acordo com o guia de melhores práticas em projetos PMBOK um projeto é um 

esforço temporário para criar algo único como um produto, serviço ou resultado único. Tendo 

esta definição e levando em consideração o objetivo deste trabalho conclui-se que este trabalho 

também pode ser considerado um projeto. Este projeto será guiado pelas boas práticas do 

PMBOK. 

O escopo deste trabalho tem como objetivo final verificar a viabilidade de um negócio 

de prestação de serviço e consultoria em harmonização de cervejas especiais e/ou artesanais e 

cardápios. Para tanto precisar-se-á definir a estratégia empresarial. 

2.2.!Gestão Estratégica Empresarial 

É de conhecimento notório que a palavra estratégia surgiu no meio militar devido a 

guerras e a necessidade de vence-las. De acordo com Sun Tzu (544 - 496 a.c.) a vitória acontece 

quando o inimigo é vencido devido ao uso de estratégia. Ele também afirma que ter estratégia 

é ter planos premeditados. Como o objetivo é sucesso, ou seja, vitória constante então vamos 

planejar. 

2.2.1.!Definição do Negócio 

Segundo KIM e MAUBORGNE (2005), os oceanos azuis, em contraste, se caracterizam 

por espaços de mercado inexplorados, pela criação de demanda e pelo crescimento altamente 

lucrativo. Partindo desta teoria vislumbrou-se a oportunidade de criação deste oceano azul, o 

serviço de cervejas personalizadas, entre outras palavras, serviço e consultoria em 

harmonização de cervejas especiais e/ou artesanais e cardápios dentro do oceano vermelho das 

cervejarias de cervejas de massa com alta produtividade. 

Descrição do negócio seguindo a estratégia de criação de oceano azul:  

•! Exclusividade: os clientes receberão uma receita especial de cerveja para 

ressaltar a singularidade do seu evento ou negócio; 
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•! Harmonização: proporcionar consultoria em combinação harmônica entre 

cerveja especiais e/ou artesanais e conteúdo do cardápio gerando a singularidade 

do produto ofertado ao evento ou estabelecimento comercial do cliente; 

•! Customização: criação de receitas especificas de cervejas podendo ter 

exclusividade de ingredientes ou do modo de preparo para dessa forma atender 

a demanda do cliente; 

•! Estilo: cervejas artesanais e/ou especiais são mais encorpadas, mais 

aromatizadas feitas de ingredientes mais caros como lúpulos especiais, 

proporcionando um estilo único; 

•! Inovação: diversificação e geração de novas receitas a cada demanda/venda. 

2.2.2.!Declaração de Visão, Missão e Valores 

Mintzberg (2007) afirma que a estratégia pode ser vista como uma força mediadora entre 

a organização e seu meio ambiente. No intuito de estruturar esta mediação definimos as 

seguintes diretrizes estratégicas para a empresa: 

Visão (até 2025): Tornar-se uma empresa de sucesso e referência nacional no nicho de 

cervejas customizadas. 

Missão: Elaborar e fornecer cervejas customizadas que harmonizam com o cardápio e 

estilo do cliente. 

Valores Organizacionais: 

•! Paixão pelo negócio 

•! Inovação 

•! Excelência em desempenho 

•! Ética 

•! Respeito as pessoas e meio ambiente 

2.2.3.!Análise do Ambiente Externo (PEST) 

Para iniciarmos a avaliação estratégica deste negócio inovador de cerveja personalizada, 

tomamos por começo a avaliação do ambiente externo que é também conhecida como Matriz 

PEST (Politípica, Econômica, Social e Tecnológica). Por aqui levantamos riscos e 

oportunidades relacionados ao ambiente externo. 

Fatores Políticos: 
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•! Devido aos fatos revelados pela operação “Carne fraca” da PF haverá uma 

INSPEÇÃO MAIS RIGOROSA da parte do MAPA e ANVISA para liberação 

do alvará de funcionamento. 

•! Devido a atual CONJUNTURA ECONÔMICA DO PAÍS há o risco de um 

aumento na tributação de bebidas. 

•! A reforma das LEIS TRABALHISTAS atualmente tramitando no congresso 

pode afetar o custo operacional. 

Fatores Econômicos: 

•! Como utilizaremos um montante significativo de matéria prima importada, 

podemos destacar a influência da TAXA DE CÂMBIO; 

•! Outro fator a ser destacado é a TAXA SELIC que pode afetar os investimentos 

realizados na empresa; 

•! PIB que mede a taxa de crescimento da economia pode influenciar o volume de 

novos negócios e o volume de vendas; 

Fatores Sociais: 

•! Campanhas de desestímulo ao consumo de álcool pode afetar o negócio; 

•! A tendência do mercado brasileiro em consumir cerveja de melhor qualidade 

pode alavancar nosso negócio; 

Fatores Tecnológicos: 

•! Investimento em pesquisa e desenvolvimento para criar e manter formulações 

específicas, visando customização com qualidade e sabor. 

2.2.4.!Analise do Ambiente Interno (SWOT) 

Dando continuidade a análise estratégica do negócio propomos aqui avaliar os riscos 

positivos e negativos do ambiente interno, através da ferramenta conhecida como Análise de 

SWOT, ou seja, FFOA (Forças/Fraquezas/Oportunidades/Ameaças). As forças e as fraquezas 

são influenciadas diretamente pelo ambiente interno da empresa, enquanto as oportunidades e 

ameaças são resultados ligados ao ambiente externo a empresa, como mercado, competidores, 

governo, entre outros. Segue o quadro SWOT: 
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ANÁLISE INTERNA 

Forças Fraquezas 

!! Customização e inovação 
(diferenciação do produto no mercado) 

!! Equipe engajada (a dedicação leva a 
performance e traz resultados); 

!! Know-how (domínio do conhecimento 
da formulação é ponto chave na 
personalização do produto); 

•! Falta de recursos financeiros (leva a 
empréstimos e custos adicionais); 

•! Falta de parceiros logísticos (dificulta 
o acesso aos clientes e o prazo de 
entrega); 

•! Mão de obra qualificada (a 
necessidade de capacitação da mão de 
obra gera custos adicionais); 

ANÁLISE EXTERNA 

Oportunidades Ameaças 

!! Baixa concorrência no nicho (poucas 
empresas atuando com customização); 

!! Melhor aceitação do brasileiro ao 
mercado de cervejas artesanais; 

!! Diversidade gastronômica (maior leque 
de possíveis clientes); 

•! Incerteza em relação à demanda dos 
clientes (risco de rejeição dos 
clientes)  

•! Qualidade dos insumos de produção 
(afeta diretamente o sabor e a 
qualidade do produto final); 

•! Incerteza no cenário Político-
Econômico (risco de menor consumo 
devido a redução do poder aquisitivo) 

 
Tabela 2: Análise SWOT 

Fonte: Autor 
 

2.2.5.!Formulação da Estratégia Competitiva e Definição da Cadeia de Valor 

Para a formulação de uma estratégia competitiva forte vamos nos basear nas 5 forças de 

estratégia competitiva, Porter (1980), as quais são Competidores, Novos entrantes, 

Fornecedores, Compradores/Canais e Produtos substitutos. 

As 5 forças de Porter foram classificadas com um peso e este peso foi respectivamente 

justificado conforme representado no quadro a seguir : 

 

Parâmetro Força  
(nota) Justificativa 
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Competidores 3 Poucos competidores com força expressiva no mercado 

Novos entrantes 8 Por ser um negócio de baixo investimento inicial 

Fornecedores 6 Como os insumos são criteriosamente selecionados, há 
um número restrito de fornecedores 

Compradores/Canais 9 Pois nossos compradores pertencem a um nicho 
específico de compradores 

Produtos Substitutos 8 Pois os estabelecimentos podem iniciar a sua própria 
produção 

 
Tabela 3: Avaliação através das 5 forças de Porter 

Fonte: Autor 
 

Fatores críticos de sucesso: 

•! Relacionamento com o cliente: Como nosso negócio possui foco em 

customização, é essencial um relacionamento próximo com o cliente 

•! Escolha de fornecedores: Como a matéria prima impacta diretamente no sabor 

da cerveja, é importante selecionar criteriosamente os fornecedores 

•! Capabilidade do processo: É de suma importância garantir a repetibilidade das 

formulações 

•! Capacitação da mão de obra: É necessário contar com funcionários aptos a 

produzir cerveja seguindo os padrões de qualidade 

•! Captação de recursos financeiros: Para início e continuidade da produção é 

primordial a viabilização de recursos monetários 

•! Excelência em gestão Financeira: Garantir a lucratividade e perenidade do 

negócio. 

Porter (1980) menciona um posicionamento em 3 dimensões possíveis para as empresas: 
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•! Liderança em custo: tem-se como premissa o baixo custo e produção em grande 

escala/volume. Por isso está fora da estratégia definida para esta empresa, pois o 

objetivo é gerar um produto de alto valor para os clientes proporcionando um 

melhor custo benefício; 

•! Diferenciação: cria-se um tipo de valor que é percebido como único pelo cliente, 

mas também tendo o volume industrial como um coadjuvante. O que nosso caso 

são os produtos customizados que agregarão valor a marca do cliente; 

•! Foco: dessa forma a estratégia mira em um produto melhor e mais eficiente para 

o cliente. O Foco é em um produto de qualidade irrefutável e também de 

relacionamento próximo, quase que exclusive, aos restaurantes, hotéis e 

promotores de eventos; 

Com esta última analise termina-se a formulação da estratégia deste negócio. 

A fase a seguir trata-se da implantação através de objetivos e planos de ação. Os 

objetivos são a forma de mediar a estratégia para as pessoas envolvidas em concretiza-las. 

Começaremos pelos objetivos baseados na analise de SWOT na tabela a segui: 

 

OBJ1: Formular 10 novas receitas por ano 

FORÇA: Customização e inovação  

OPORTUNIDADE: Diversidade gastronômica  

OPORTUNIDADE: Melhor aceitação do brasileiro ao mercado de cervejas artesanais  

OBJ2: Ter 90% do quadro de funcionários satisfeito com a empresa, baseado nas 

avaliações periódicas 

FORÇA: Equipe engajada  

OBJ3: Ter índice de aceitação dos clientes maior que 90% 

FORÇA: Know-how 

AMEAÇA: Incerteza em relação à demanda dos clientes  

OBJ4: Captar 50% do capital inicial de investidores externos 

FRAQUEZA: Falta de recursos financeiros  
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OBJ5: Desenvolver e manter no mínimo 3 distribuidores no prazo de 1 ano 

FRAQUEZA: Falta de parceiros logísticos  

OBJ6: Máximo 20% de turn-over no primeiro ano 

FRAQUEZA: Mão de obra qualificada  

OBJ7: Conquistar 10 clientes em 3 estados da região Sul e Sudeste no primeiro Ano de 

operação; 

OPORTUNIDADE: Baixa concorrência no nicho  

OBJ8 Índice de rejeição de lotes de matéria prima inferior a 2% 

AMEAÇA: Qualidade dos insumos de produção 

OBJ9: Formular um plano de contingência para um cenário desfavorável no prazo de até 3 

meses 

AMEAÇA: Incerteza no cenário Político-Econômico  

 
Tabela 4: Objetivos SWOT 

Fonte: Autor 
 

Dentre estes objetivos observamos que o mais relevante ao sucesso da empresa, ou seja, 

o principal objetivo ou também chamado de objetivo estratégico é: 

•! Objetivo: Conquistar 10 clientes em 3 estados da região Sul e Sudeste no 

primeiro ano de operação; 

E o plano de ação a seguir é uma forma de assegurar a concretização deste objetivo, ou 

de pelo menos mitigar os riscos negativos da sua ocorrência:  

•! Visitar clientes potenciais, oferecendo amostras de produtos customizados ao 

cardápio do estabelecimento 

•! Capacitar o setor de vendas na harmonização de pratos x cervejas a fim de fechar 

maior número de clientes 

Preparamos também o plano de ação com o auxilio da ferramenta 5W2H daqueles 

considerados os principais Objetivos SWOT: 
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What Who When Where Why How How 
Much 

Formular 
10 novas 
receitas por 
ano 

Mestre 
Cervejeiro 

Por ano Laboratório 
de P&D da 
Customized 
Beer 

Para 
atender a 
demanda 
de clientes 

Pesquisa 
e 
aplicação 

R$ 15000 

Ter índice 
de 
aceitação 
dos 
clientes 
maior que 
90% 

Marketing Avaliação 
semestral 

On-line Monitora
mento e 
controle 

Pesquisa 
de 
satisfação 

R$ 5000 

Captar 
50% do 
capital 
inicial de 
investidore
s externos 

Financeiro 6 meses 
antes do 
início da 
operação 

Mercado, 
instituições 
financeiras 

Recursos 
necessário
s para o 
start do 
projeto 

Apresenta
ção do 
plano de 
negócios 
a 
eventuais 
interessad
os 

R$ 10000 

 
Tabela 5: Plano de Ação 5W2H dos Principais Objetivos SWOT 

Fonte: Autor 
 

Daqui passamos a fase de controle da estratégia do negócio. 

2.2.6.! Implantação e Controle: BSC e Planos de Ação 

Para melhor controlar seguimos KAPLAN & NORTON (1997), o BSC (Balanced 

Scorecard) mede o desempenho organizacional sob quatro perspectivas equilibradas: 

financeira, do cliente, dos processos internos da empresa e do aprendizado e crescimento. 

A seguir a figura do BSC para a empresa de cerveja customizada: 
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Figura 3: BSC da empresa de cerveja customizada. 
Fonte: Autor 

 
 

  

Classificação Objetivo Medidas Metas Iniciativas

Aprendizado+e+
Crescimento Formular+10+novas+receitas+por+ano

Inclusão+da+receita+no+
portifólio+de+produtos 5+receitas+por+semestre

<+Pesquisa+e+desenvolvimento+em+função+da+
diversidade+gastronômica+dos+potenciais+
clientes

Aprendizado+e+
Crescimento

Ter+90%+do+quadro+de+funcionários+
satisfeito+com+a+empresa,+baseado+
nas+avaliações+periódicas

Pesquisa+de+satisfação
>+90%+de+
colaboradores+
satisfeitos

<+Salários+de+acordo+com+o+mercado
<+Oferta+de+benefícios+e+condições+de+
trabalho+de+acordo+com+a+média+do+
mercado

Clientes
Ter+indice+de+aceitação+dos+clientes+
maior+que+90% Pesquisa+de+satisfação

>+90%+de+clientes+
satisfeitos

<+Oferta+de+produtos+de+acordo+com+a+
necessidade+do+cliente
<+Ajustar+a+receita+no+caso+de+insatisfação

Financeira Captar+50%+do+capital+inicial+de+
investidores+externos

Monitoramento+mensal+do+
valor+arrecadado

50%+do+capital+inicial+
necessário

<+Apresentação+do+plano+de+negócios+a+
eventuais+interessados

Processos+Internos
Desenvolver+e+manter+no+mínimo+3+
distribuidores+no+prazo+de+1+ano

Monitoramento+mensal+
dos+fornecedores

Mínimo+3+
distribuidores+no+prazo+
de+1+ano

<+Elaboração+de+um+plano+de+
desenvolvimento+de+fornecedores

Processos+Internos Maximo+20%+de+turn<over+no+
primeiro+ano

Índice+de+turn<over+mensal <+20%+ao+ano

<+Salários+de+acordo+com+o+mercado
<+Oferta+de+benefícios+e+condições+de+
trabalho+de+acordo+com+a+média+do+
mercado

Financeiro
Conquistar+10+clientes+em+3+estados+
da+regiao+Sul+e+Sudeste+no+primeiro+
ano+de+operação

Monitoramento+mensal+da+
carteira+de+clientes

1+por+mês

+<+Visitar+clientes+potenciais,+oferecendo+
amostras+de+produtos+customizados+ao+
cardápio+do+estabelecimento
<+Capacitar+o+setor+de+vendas+na+
harmonização+de+pratos+x+cervejas+a+fim+de+
fechar+maior+número+de+clientes

Processos+Internos Indice+de+rejeição+de+lotes+de+
materia+prima+inferior+a+2%

Número+de+devoluções <+2%+dos+lotes+
analisados+ao+ano

<+Inspeção+de+recebimento+por+amostragem+
em+100%+dos+lotes

Financeira
Formular+um+plano+de+contigência+
para+um+cenário+desfavorável+no+
prazo+de+até+3+meses

Indicadores+econômicos+
(Relatório+FOCUS)

Plano+de+contigência+
elaborado+e+aprovado+
em+até+3+meses

<+Monitoramentos+dos+indicadores+
econômicos
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3.! ESTUDO DE CASO (viabilidade de negócio) 

Para este estudo de caso vamos considerar que a empresa de cerveja customizada, ou 

seja, personalizada terá nome fantasia de Customized Beer. 

Devido ao cenário apresentado no inicio deste trabalho, demostrando o crescimento 

exacerbado de cervejarias no último ano. Assim tomou-se a decisão de reduzir o custo de 

investimento inicial para a criação deste negócio da seguinte forma, utilizar a estrutura 

disponível de cervejarias existentes e em funcionamento na cidade de Curitiba e Região 

Metropolitana para fornecimento do produto final, cerveja artesanal customizada.  

O investimento inicial da empresa será apenas de qualificação professional dos 

especialistas em harmonização de cervejas especiais e/ou artesanais com cardápios e em criação 

de receitas inovadoras de cervejas artesanais e também de replicar com excelência receitas pré-

existentes de cervejas especiais. O intuito é criar valor com baixo custo e sem desperdício de 

investimento financeiro. Então inicialmente a empresa terá apenas um funcionário que será o 

vendedor, o beer sommelier – responsável pela harmonização entre cervejas e cardápios, mestre 

cervejeiro, os quais serão o próprio proprietário. 

A empresa disponibilizará os seguintes serviços: 

•! Prestação de serviço de harmonização de cervejas especiais já comercializadas 

para bares e restaurantes – o qual será cobrado por hora trabalhada; 

•! Treinamento de garçons ou maître para fomentar as vendas de cervejas através 

da venda técnica – este serviço também será cobrado por hora trabalhada; 

•! Prestação de serviço de harmonização de cerveja e cardápio de evento mais 

volume de cerveja entregue – este serviço será cobrado por hora trabalhada mais 

o preço da cerveja por litro, podendo variar o preço por litro de acordo com a 

qualidade, variedade da cerveja. 

Nesta linha estratégica de baixo valor de investimento inicial, a necessidade de 

alavancagem financeira também é baixa. Segundo Bordeaux-Rêgo e outros(2010), uma 

empresa diz-se estar alavancada financeiramente, quando utiliza capital de terceiros a custo 

fixo(juros), na composição de seu capital. 

Também avaliamos que para um portfólio inicial e precificação o melhor seriamos ter 

apenas 3 tipos de cerveja: 
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•! Cerveja tipo A: do tipo PILSEN, pois tem um preparo mais simples e 

ingredientes mais comuns, gerando assim um baixo valor agregado ao produto;  

•! Cerveja Tipo B: do tipo ALE, demandam uma destreza maior durante o prepare. 

Gerando assim um certo valor agregado ao produto final. Os ingredientes são 

mais especiais e, portanto, mais caros que a do tipo Pilsen. 

•! Cerveja do tipo C: serão do tipo ALE e alta complexidade de execução e com 

ingredientes bem mais caros, sendo assim classificada como produto final de 

altíssimo valor agregado. 

A seguir a precificação de serviço e produto para cada tipo de cerveja: 

 

Serviço de Consultoria R$/Hora R$ 150,00/Hora 

Cerveja tipo A R$/Litro R$ 25,00/Litro 

Cerveja tipo B R$/Litro R$ 35,00/Litro 

Cerveja tipo C R$/Litro R$ 45,00/Litro 
 

Tabela 6: Preços de Produtos e Serviços 
Fonte: Autor 

 

Os processos de fabricação serão executados por terceiros qualificados e sob a 

supervisão do mestre cervejeiro, dessa forma assegurando a qualidade na execução e no produto 

final. Assumiu-se para este estudo de caso que a cerveja será entregue em barris, não foi 

computado em nenhum lugar os custos de engarrafamento e seus acessórios, como garrafas de 

vidro, tampas e rótulos. 

O Marketing será baseado nas mídias digitais e outras mídias gratuitas disponíveis e 

também através da participação de eventos para proporcionar a demonstração do produto sem 

grandes perdas. 

Desta forma simplificamos o negócio sem depreciar o produto a ser ofertado, através um 

baixo custo de investimento e assim criando o ambiente e oportunidade de um negócio 

extremamente promissor tanto em âmbito regional, nacional ou global. 

Pensando na viabilidade deste negócio foram feitas 3 simulações pelo critério receita 

bruta e classificação fiscal. Primeiramente o negócio sendo classificado como MEI – 

Microempresa individual com uma receita bruta de no máximo R$81.000,00 por ano. Neste 

caso a taxação governamental é através do DAS- Documento de arrecadação simplificada 



 
 

26 

correspondem a 5% ao INSS mais R$ 5,00 (Município – Prestadores de Serviço), resultando 

em R$52,70 mensais. Para assegurar a viabilidade desta forma teríamos uma venda anual em 

torno de 350 horas de serviço por ano, mais 1500 litros da cerveja tipo A, mais 400 litros da 

cerveja tio B e 50 litros da cerveja tipo C para atingir a TIR e VPL abaixo: 

 

APLICAÇÃO DAS TÉCNICAS DE ANÁLISE  
VPL R$ 53.382,15  
TIR 19,83% 
ÍNDICE DE LUCRATIVIDADE - IL 1,81 

 
Tabela 7: VPL e TIR – SIMULAÇÃO MEI 

Fonte: Autor 
 

Lembrando que de acordo com Puccini(1983), o fluxo de caixa da empresa constitui o 

fluxo de caixa de um investimento e a taxa de retorno desse fluxo é também chamada de 

rentabilidade do investimento. Para comparação podemos utilizar um dos investimentos mais 

comuns e simples, a caderneta de poupança, que em 2016 rendeu cerca de 8,3% (Fonte: BTG 

PACTUAL DIGITAL). Nesta condição a dedicação a empresa seria de 50% do tempo. E 

mesmo assim os resultados apontam ser um negócio viável e lucrativo pois a TIR calculada 

representa mais que o dobro de um investimento em poupança. 

A segunda simulação foi com a empresa na classificação de Microempresa que permite 

a receita bruta variar de R$81.000,00 reais até R$360.000,00. Neste cenário pode-se optar pelo 

Sistema de regime tributário unificado chamado de Simples Nacional para micro e pequenas 

empresas, com alíquotas que variam de 4% à 33% de imposto sobre o faturamento (vide 

apêndice 1), o que representa os seguintes impostos: ICMS, ISS, Imposto de Renda de Pessoa 

Jurídica, IPI, Contribuição Social de Lucro Líquido (CSLL), COFINS, PIS/Pasep e a 

Contribuição Patronal Previdenciária. 

Todos esses critérios estão sendo considerados com o objetivo de obtermos um cálculo 

de viabilidade que simule uma situação mais próxima da realidade possível. 

A segunda simulação foi feita sobre a classificação tributária do tipo Microempresa com 

uma receita bruta media de R$150.000,00 e de no máximo R$180.000,00 com imposto 

unificado de 4% sob a receita bruta. Neste cenário teríamos que vender anualmente em torno 

de 500 horas de serviços, 5000 litros de cerveja tipo A, 750 litros de cerveja tipo B e 100 litros 

de cerveja tipo A para atingir a TIR e VPL abaixo: 
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APLICAÇÃO DAS TÉCNICAS DE ANÁLISE  
VPL R$ 149.413,25  
TIR 33,05% 
ÍNDICE DE LUCRATIVIDADE - IL 2,36 

 
Tabela 8: VPL e TIR – SIMULAÇÃO MEP 1 

Fonte: Autor 
 

A partir daqui a dedicação a empresa começa a ser de tempo integral. Para efeito de 

diferenciação chamou-se a situação anterior de MEP 1 com receita bruta de no máximo 

R$180.000,00 e MEP 2 com receita bruta máxima de R$360.000,00. 

A terceira simulação é também sob a classificação tributária Microempresa, mas agora 

com receita bruta próxima ao limite superior de R$350.000,00 e imposto unificado de 8% para 

facilitar o cálculo. Aqui teríamos que atingir uma venda anual de 600 horas de serviço, 20.000 

litros de cerveja tipo A, 1.500 litro de cerveja tipo B e 400 litros de cerveja tipo A. 

 

APLICAÇÃO DAS TÉCNICAS DE ANÁLISE  
VPL R$ 908.150,36  
TIR 199,44% 
ÍNDICE DE LUCRATIVIDADE - IL 9,24 

 
Tabela 8: VPL e TIR – SIMULAÇÃO MEP 2 

Fonte: Autor 
 

Em Bordeaux-Rêgo e outros(2010) afirma-se que a taxa interna de retorno (TIR) é a 

maior concorrente do VPL, porque ela simplifica todos os méritos do projeto em um único 

número. O que de certa forma facilita a avaliação de viabilidade do projeto e também a faz bem 

popular entre os critérios de decisão. 

Nas duas ultimas simulações permite-se um pequeno investimento em Marketing e 

propaganda, na busca de alavancar negócios na fase inicial da empresa. Indiretamente 

assegurando a viabilidade do negócio. 

Todas as tabelas de cálculos estão disponíveis nos anexos. 
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4. CONCLUSÕES 

O objetivo deste trabalho foi verificar a viabilidade do negócio de cerveja personalizada 

na cidade de Curitiba e Região Metropolitana. Para tanto utilizou-se técnicas de matemática 

financeira para a execução dos cálculos. As quais são universalmente utilizadas. 

Para os critérios de avaliação decidiu-se por utilizar três valores: 

•! Valor Presente Liquido: VPL; 

•! Taxa Interna de Retorno: TIR; 

•! Índice de Lucratividade: IL; 

Como em todas as 3 situações simuladas os resultados dos 3 critérios foi positivo, não 

foi necessário definir pesos para cada critério, em caso de algum tipo de empate. 

Mesmo assim é relevante salientar que LAPPONI(2002) afirma que o objetivo de uma 

pessoa é maximizar sua riqueza dentro de restrições técnicas, éticas e legais. Analisando por 

esta perspectiva o plano aqui simulado foi bem próximo do ideal. Mostrou-se que com um 

investimento mínimo de R$10Mil somado a um custo anual de pouco mais R$67Mil é possível 

criar um negócio com dedicação parcial. Nesta condição o valor presente liquido (VPL) foi de 

pelo menos R$50Mil, a taxe de rentabilidade (TIR) foi aproximadamente de 20% e o índice de 

lucratividade (IL) de quase 2.  

E quanto mais dedicação e investimento de tempo a empresa a simulação demonstrou 

um aumento excepcional nos 3 critérios em comparação ao primeiro cenário com dedicação 

parcial. No terceiro cenário o investimento inicial mínimo continua sendo R$10Mil somando -

se ao valor do capital de giro mínimo necessário anualmente, o qual sofre um aumento para 

R$110Mil, o equivalente a 64% a mais de custo anual. Porém o VPL passou para pouco mais 

de R$900Mil, o que corresponde a um aumento de 1800% em relação a primeira situação 

simulada. A TIR foi de aproximadamente 200% e  o IL foi de 9. 

Como pode-se observar a viabilidade deste projeto ocorreu em todos os três cenários da 

simulação e poder ser lucrativo desde que tenha uma boa administração, as literaturas de 

viabilidade de projetos dizem que é possível desde que esses índices sejam acima de zero. 
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5. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

Existem varias possibilidades de desdobramentos para este trabalho, dependendo apenas 

da priorização dada aos projetos da empresa. 

Mantendo o mesmo raciocínio de mínimo fluxo de caixa possível, baixo investimento e 

máximo resultado pode-se conduzir um novo estudo de viabilidade na criação de aplicativos de 

celular, loja online, clube de assinatura de cervejas, fortalecendo de forma um dos valores da 

empresa, a inovação. Ao facilitar-se o atendimento aos clientes amplia-se as chances e 

possibilidades de aumento da clientela, sendo assim mais uma forma assegurar o sucesso e 

rentabilidade do negócio. 

Atualmente as facilidades e praticidades da internet estão cada vez mais valorizadas pelo 

publico em geral. O e-commerce tornou-se um dos meios mais populares e por isso cobiçado 

por muitas empresas e negócios.  

Um outro viés seria realizar um estudo de viabilidade de um fábrica de cerveja visando 

o crescimento do negócio e maior autonomia nas vendas. Porém este tipo de projeto exige maior 

investimento financeiro inicial para a construção da fabrica e também deve-se considerar um 

período maior para retorno do investimento além de também exigir um maior fluxo de caixa 

devido a funcionários, maiores gastos administrativos com a fábrica e etc. 
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7. APÊNDICES 

Apêndice 1 – Simples Nacional tributação - empresas de comércio 

Receita bruta em 12 meses Alíquota Dedução do valor a ser recolhido 

Até R$ 180.000,00 4% 0 

De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 7,3% R$ 5.940,00 

De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 9,5% R$ 13.860,00 

De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 10,7% R$ 22.500,00 

De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 14,3% R$ 87.300,00 

De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 19% R$ 378.000,00 

 
Fonte: https://blog.contaazul.com/tabela-simples-nacional/ 
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8. ANEXOS 

ANEXO 1 - MEI 
Dados gerais    
Vida do projeto (anos) 1.00   
Alíquota do IR (%) - MEI 0%   
Custo do capital próprio 20%   
Custo do capital de terceiros 14%   
ESTRUTURA DE CAPITAL DA EMPRESA    
CAPITAL PRÓPRIO 100%   
CAPITAL DE TERCEIROS 0%   
custo de capital da empresa com ajuste fiscal    
     
    
Dados operacionais    
Vendas iniciais (R$) 80,000.00   

Crescimento anual nas vendas e cap. giro (%) 3.00% 
DESVIO 
PADRÃO= 1.00% 

Custos iniciais exceto depreciação 65,769.00   

Crescimento anual de custos exceto deprec. (%) 5.00% 
DESVIO 
PADRÃO= 1.00% 
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ANEXO 2 - MEI 
Fluxos líquidos em ativos fixos      
No início do projeto      
Investimento em ativos fixos 0.00     
FLC no início do projeto 0.00     
Vida contábil dos ativos novos (anos) 3.00     
No fim do projeto:      
Investimento em ativos fixos 10,000.00     
Revenda de ativos fixos 0.00     
Valor contábil dos ativos revendidos 0.00     
Imposto de renda sobre revenda 0.00     
FLC no fim do projeto 0.00     
      
NECESSIDADES ANUAIS DE REFORÇO NO CAPITAL DE GIRO     
Necessidades anuais de capital de giro 65,769.00     
 ANO 0 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 
Necessidade anual (R$) 0.00 65,769.00 67,742.07 69,774.33 71,867.56 
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ANEXO 3 - MEI 
FLUXO DE CAIXA GLOBAL      
TAXA DE CRESCIMENTO PERCENTUAL VENDAS     2.35% 2.36% 3.62% 
TAXA DE CRESCIMENTO PERCENTUAL CUSTOS     4.67% 3.82% 4.72% 

 ANO 0 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 
Fluxo de caixa operacional 0 1 2 3 4 
(+) Receita  80,000.00 81,876.00 83,809.06 86,845.34 
(-) Custos exceto depreciação  65,769.00 68,840.55 71,469.03 74,845.24 
(-) Depreciação  0.00 0.00 0.00 0.00 
(=) Lucro tributável  14,231.00 13,035.46 12,340.03 12,000.10 
(-) IR  0.00 0.00 0.00 0.00 
(=) Lucro líquido  14,231.00 13,035.46 12,340.03 12,000.10 
(+) Depreciação  0.00 0.00 0.00 0.00 
(=) FCO   14,231.00 13,035.46 12,340.03 12,000.10 
Fluxos líquidos de capital      
(+) Receita de revenda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
(-) IR de revenda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
(-) Investimentos em ativos fixos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
(=) FLC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Fluxo de capital de giro líquido      
(+) Recuperação de CGL 0.00 65,769.00 67,742.07 69,774.33 71,867.56 
(-) Investimento em CGL 65,769.00 67,311.29 68,900.47 71,396.64 0.00 
(=) FCGL -65,769.00 -1,542.29 -1,158.40 -1,622.31 71,867.56 
FCG = FCO + FLC + FCGL -65,769.00 12,688.71 11,877.05 10,717.72 83,867.66 
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ANEXO 4 – MEP 1 
Dados gerais    
Vida do projeto (anos) 1.00   
Alíquota do IR (%) - MEP 4%   
Custo do capital próprio 20%   
Custo do capital de terceiros 14%   
ESTRUTURA DE CAPITAL DA EMPRESA    
CAPITAL PRÓPRIO 100%   
CAPITAL DE TERCEIROS 0%   
custo de capital da empresa com ajuste fiscal    
     
    
Dados operacionais    
Vendas iniciais (R$) 150,000.00   
Crescimento anual nas vendas e cap. giro (%) 3.00% DESVIO PADRÃO= 1.00% 
Custos iniciais exceto depreciação 110,260.00   
Crescimento anual de custos exceto deprec. (%) 5.00% DESVIO PADRÃO= 1.00% 
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ANEXO 5 – MEP 1 
Fluxos líquidos em ativos fixos      
No início do projeto      
Investimento em ativos fixos 0.00     
FLC no início do projeto 0.00     
Vida contábil dos ativos novos (anos) 3.00     
No fim do projeto:      
Investimento em ativos fixos 10,000.00     
Revenda de ativos fixos 0.00     
Valor contábil dos ativos revendidos 0.00     
Imposto de renda sobre revenda 0.00     
FLC no fim do projeto 0.00     
      
NECESSIDADES ANUAIS DE REFORÇO NO CAPITAL DE GIRO     
Necessidades anuais de capital de giro 110,260.00     
 ANO 0 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 
Necessidade anual (R$) 0.00 110,260.00 113,567.80 116,974.83 120,484.08 
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ANEXO 6 – MEP 1 
FLUXO DE CAIXA GLOBAL      
TAXA DE CRESCIMENTO PERCENTUAL VENDAS     2.35% 2.36% 3.62% 
TAXA DE CRESCIMENTO PERCENTUAL CUSTOS     4.67% 3.82% 4.72% 

 ANO 0 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 
Fluxo de caixa operacional 0 1 2 3 4 
(+) Receita  150,000.00 153,525.00 157,148.19 162,836.95 
(-) Custos exceto depreciação  110,260.00 115,409.14 119,817.77 125,473.17 
(-) Depreciação  0.00 0.00 0.00 0.00 
(=) Lucro tributável  39,740.00 38,115.86 37,330.42 37,363.78 
(-) IR  1,589.60 1,524.63 1,493.22 1,494.55 
(=) Lucro líquido  38,150.40 36,591.22 35,837.20 35,869.23 
(+) Depreciação  0.00 0.00 0.00 0.00 
(=) FCO   38,150.40 36,591.22 35,837.20 35,869.23 
Fluxos líquidos de capital      
(+) Receita de revenda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
(-) IR de revenda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
(-) Investimentos em ativos fixos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
(=) FLC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Fluxo de capital de giro líquido      
(+) Recuperação de CGL 0.00 110,260.00 113,567.80 116,974.83 120,484.08 
(-) Investimento em CGL 110,260.00 112,851.11 115,514.40 119,696.02 0.00 
(=) FCGL -110,260.00 -2,591.11 -1,946.60 -2,721.18 120,484.08 
FCG = FCO + FLC + FCGL -110,260.00 35,559.29 34,644.63 33,116.02 156,353.31 
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ANEXO 7 – MEP 2 
Dados gerais    
Vida do projeto (anos) 1.00   
Alíquota do IR (%) - MEP 8%   
Custo do capital próprio 20%   
Custo do capital de terceiros 14%   
ESTRUTURA DE CAPITAL DA EMPRESA    
CAPITAL PRÓPRIO 100%   
CAPITAL DE TERCEIROS 0%   
custo de capital da empresa com ajuste fiscal    
     
    
Dados operacionais    
Vendas iniciais (R$) 350,000.00   
Crescimento anual nas vendas e cap. giro (%) 3.00% DESVIO PADRÃO= 1.00% 
Custos iniciais exceto depreciação 110,260.00   
Crescimento anual de custos exceto deprec. (%) 5.00% DESVIO PADRÃO= 1.00% 
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ANEXO 8 – MEP2 
Fluxos líquidos em ativos fixos      
No início do projeto      
Investimento em ativos fixos 0.00     
FLC no início do projeto 0.00     
Vida contábil dos ativos novos (anos) 3.00     
No fim do projeto:      
Investimento em ativos fixos 10,000.00     
Revenda de ativos fixos 0.00     
Valor contábil dos ativos revendidos 0.00     
Imposto de renda sobre revenda 0.00     
FLC no fim do projeto 0.00     
      
NECESSIDADES ANUAIS DE REFORÇO NO CAPITAL DE GIRO     
Necessidades anuais de capital de giro 110,260.00     
 ANO 0 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 
Necessidade anual (R$) 0.00 110,260.00 113,567.80 116,974.83 120,484.08 
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ANEXO 9 – MEP 2 
FLUXO DE CAIXA GLOBAL      
TAXA DE CRESCIMENTO PERCENTUAL VENDAS     2.35% 2.36% 3.62% 
TAXA DE CRESCIMENTO PERCENTUAL CUSTOS     4.67% 3.82% 4.72% 

 ANO 0 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 
Fluxo de caixa operacional 0 1 2 3 4 
(+) Receita  350,000.00 358,225.00 366,679.11 379,952.89 
(-) Custos exceto depreciação  110,260.00 115,409.14 119,817.77 125,473.17 
(-) Depreciação  0.00 0.00 0.00 0.00 
(=) Lucro tributável  239,740.00 242,815.86 246,861.34 254,479.72 
(-) IR  19,179.20 19,425.27 19,748.91 20,358.38 
(=) Lucro líquido  220,560.80 223,390.59 227,112.43 234,121.35 
(+) Depreciação  0.00 0.00 0.00 0.00 
(=) FCO   220,560.80 223,390.59 227,112.43 234,121.35 
Fluxos líquidos de capital      
(+) Receita de revenda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
(-) IR de revenda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
(-) Investimentos em ativos fixos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
(=) FLC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Fluxo de capital de giro líquido      
(+) Recuperação de CGL 0.00 110,260.00 113,567.80 116,974.83 120,484.08 
(-) Investimento em CGL 110,260.00 112,851.11 115,514.40 119,696.02 0.00 
(=) FCGL -110,260.00 -2,591.11 -1,946.60 -2,721.18 120,484.08 
FCG = FCO + FLC + FCGL -110,260.00 217,969.69 221,443.99 224,391.25 354,605.42 
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ANEXO 10 – LISTA DE ACRÔNIMOS 

ABRABE – Associação Brasileira de Bebidas� 

ABRASEL-PR – Associação Brasileira de Bares e Restaurantes – PR 

ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária� 

CNPJ – Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica� 

CISA – Centro de Informações sobre Saúde e Álcool 

CSLL – Contribuição sobre o Lucro Líquido� 

DRE – Demonstração do Resultado do Exercício� 

EBC – European Brewery Convention� 

ERP – Enterprise Resource Planning� 

FGV – Fundação Getúlio Vargas� 

FINAME – Financiamento de Máquinas e Equipamentos� 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística� 

ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços� 

INPI – Instituto Nacional de Marcas e Patentes� 

IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica� 

ISAE – Instituto Superior de Administração e Economia� 

JUCEPAR – Junta Comercial do Paraná� 

MAPA – Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento� 

MRP – Material Requirement Planning� 

PMBOK – Project Management Body of Knowledge  

RMC – Região Metropolitana de Curitiba� 

SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

SENAD – Secretaria Nacional Antidrogas� 
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SICOBE – Sistema de Controle de Produção de Bebidas  

SINE – Site Nacional de Empregos 

SINDICERV – Sindicato Nacional da Indústria de Cerveja  

SINDICATO – Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação e Cerveja e Bebidas 

em Geral, do Vinho, Água Mineral, do Azeite e Óleos Alimentícios, da Torrefação e Moagem 

de Café de Curitiba e Região Metropolitana e dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação  

TIR – Taxa Interna de Retorno� 

UNIFESP – Universidade Federal de São Paulo� 

VPL – Valor Presente Líquido� 

 


