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1. Sumário Executivo 

 

1.1 Identificação do negócio 

 

Engarrafar e comercializar em Curitiba e região metropolitana, uma nova marca de 

cachaça artesanal, a Cachaças Noçça, vinda do interior de Santa Catarina. 

 

1.2    Visão 

 

 Tornar a marca conhecida regionalmente em até três anos após o lançamento no 

mercado. 

  

1.3    Missão 

 

Oferecer produtos de qualidade, que satisfaçam nossos clientes, proporcionando-lhes 

prazer em consumi-los. 

 

1.4   Valores 

 

Ética para com os clientes, fornecedores e funcionários. 

Compromisso com a qualidade dos produtos oferecidos. 
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 1.5 Mercado 

 

 A Cachaças Noçça entrará no mercado de bebidas gourmet, sendo ela uma bebida 

artesanal. Será inicialmente comercializada em bares e restaurantes de Curitiba e região 

metropolitana. 

 

 1.6 Fornecedores 

  

 Os fornecedores serão pequenos alambiques da região de Luiz Alves, interior de Santa 

Catarina. 

 

 1.7 Clientes 

 

 Apreciadores de uma boa cachaça artesanal. Buscam algo mais gourmet, ao invés de 

bebidas industrializadas. 

 

 1.8 Produtos 

 

 Inicialmente, dois sabores da bebida: Cachaça envelhecida em barril de carvalho e 

Aperitivo de ervas. Ambos artesanais, produzidos por alambiques e engarrafados pela Cachaças 

Noçça. 

 

 1.9 Preços 

 

 Os valores inicialmente praticados, serão abaixo do preço de mercado dos concorrentes, 

dessa forma, além de uma boa bebida, teremos um bom preço. A garrafa de 500 ml custará ao 

cliente algo em torno de R$18,00. 
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 1.10 Promoção  

 

 Serão promovidas degustações em bares e restaurantes movimentados para a 

apresentação da nova bebida ao mercado. 

 

 1.11 Distribuição 

 

 A distribuição será um de nossos diferenciais, pois teremos entregas em Curitiba e região 

metropolitana em até 24 horas. 

 

1.12 Análise Swot 

 

 

PONTOS FORTES 

• Produto artesanal diferente dos 

encontrados no mercado regional. 

• Valor compatível com o mercado. 

• Entregas rápidas, sem pedido 

mínimo. 

 

PONTOS FRACOS 

• Por se tratar de um produto artesanal, 

pode acontecer de um lote não ficar 

idêntico ao outro. 

• Muito dependente dos fornecedores, 

já que são produtos quase que 

exclusivos. 

 

 

AMEAÇAS 

• Surgir outros concorrentes com o 

mesmo produto, já que não temos 

exclusividade. 

• O produto não ter boa aceitação 

inicial por ser uma marca nova. 

OPORTUNIDADES 

• Mercado crescente nos últimos anos, 

principalmente porque as classes 

sociais A e B vem consumindo o 

produto também. 
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• Inserir os produtos em 

estabelecimentos que ainda não 

vendem esse tipo de bebida, iniciando 

um trabalho novo em parceria. 

 

 

 1.13 Plano Operacional 

 

 Inicialmente a operação acontecerá de forma bastante simples e enxuta. Utilizando 

containers alocados em terreno próprio, as bebidas serão engarrafadas com a utilização de 

máquinas simples por um funcionário interno, rotuladas e entregues pelo próprio vendedor, 

utilizando uma van. 

 

 1.14 Análise de viabilidade 

  

 Levando em consideração uma taxa mínima de atratividade (TMA) de 12% ao ano, o 

cálculo do Payback descontado nos mostra que o projeto irá levar quatro anos, sete meses e 

vinte e dois dias para se pagar. 

 Dessa mesma forma, continuando a utilizar a TMA de 12% ao ano, o valor presente 

líquido (VPL) é de R$10.744,93, considerando os faturamentos dos cinco anos e investimento 

inicial de R$150.000,00. 

 Calculando a taxa interna de retorno (TIR), encontramos uma taxa de 14,50% de ao ano. 

 A TIR ficou maior que a TMA. Dessa forma, o projeto é viável. 
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2. A Empresa 

 

2.1   Identificação do negócio 

  

 Criação de uma marca de cachaças artesanais chamada Noçça com o objetivo de vender 

cachaças de variados sabores produzidas de forma artesanal em alambiques do interior de Santa 

Catarina. A empresa Cachaças Noçça será instalada na cidade de Campo Largo, município 

situado na região metropolitana de Curitiba. 

 A produção da matéria prima acontece de forma terceirizada, pois os variados tipos e 

sabores de cachaças serão adquiridos de pequenos alambiques e envasados na empresa, 

trabalhando com todos os cuidados necessários para garantir a qualidade dos produtos. Sendo 

a cachaça um produto artesanal, haverá necessidade de um controle maior na questão de 

padronização dos sabores, pois diferente dos produtos industrializados, não se tem uma fórmula 

exata à cada remessa de produção. Os principais clientes da Cachaças Noçça, serão apreciadores 

de cachaças artesanais, que as encontrarão nas casas especializadas nesse tipo de bebida.  A 

ideia é vender a produção em casas e restaurantes que oferecem bebidas diferenciadas, iniciando 

pela região de Curitiba. 

 

2.2    Visão 

 

 Tornar a marca conhecida regionalmente em até três anos após o lançamento no 

mercado. 

 

2.3    Missão 

 

Oferecer produtos de qualidade, que satisfaçam nossos clientes, proporcionando-lhes 

prazer em consumi-los. 
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2.4   Valores 

 

Ética para com os clientes, fornecedores e funcionários. 

Compromisso com a qualidade dos produtos oferecidos. 

 

2.5   Vantagens Competitivas 

 

Por se tratar de um produto artesanal, não se encontra em qualquer lugar com as mesmas 

características, não chega ser exclusividade, pois existem muitos tipos de cachaças, mas com 

determinado sabor, pode ser mais difícil de ser encontrado. 

Entregas em toda a região de Curitiba em até vinte quatro horas, podendo ser adquirido 

em pequenas quantidades. 

 

2.6   Tecnologia 

 

A tecnologia está presente na empresa. O envase dos produtos feito através de máquina 

automatizada, garantindo a higiene e integridade do produto.  

 

2.7   A Marca  

 

A marca Noçça surgiu de uma reunião de amigos, onde se consumiu amostras das 

bebidas, e se questionavam da marca. Como não eram de uma marca conhecida no mercado, 

pois se tratavam de bebidas artesanais, começou-se a falar que essa é da nossa, como se falasse 

de uma marca própria. Como nossa com dois esses não era um nome que chamava atenção, 

criou-se a marca Noçça, dando alusão ao efeito da bebida, esquecendo a grafia correta da 

palavra. 

Sendo uma marca nova, precisa ser trabalhada no mercado, pois não tem histórico de 

clientes ou venda. A ideia é registrar a marca logo no início, antes de lançar o produto no 



16 

 

mercado, para que não surja outra empresa com bebidas com a marca Noçça registrada 

anteriormente. 

 

2.8   Mercados 

 

A ideia inicial é comercializar os produtos através de representante comercial. A 

Cachaça Noçça pode fazer parte do mercado de bebidas, puramente como uma bebida, 

consumida em restaurantes ou em casa, quando comprada em embalagem fechada, assim como 

no mercado de presentes, pois se trata de uma cachaça gourmet, com uma embalagem 

diferenciada, servindo até de enfeite para quem possui bares em suas casas. 

 

2.9   Fornecedores 

 

Os fornecedores são pequenos agricultores que tem seus alambiques em seus sítios, no 

interior de Santa Catarina, onde cultivam a cana de açúcar e produzem a cachaça. Após a 

produção básica a bebida é envelhecida em barris de carvalho ou curtida em tonéis, utilizando 

a adição de frutas ou ervas para adicionar sabores diferenciados. 

 

2.10   Clientes 

 

Pessoas que apreciam uma boa cachaça, de sabores variados, que bebem socialmente e 

buscam experimentar produtos de qualidade sem precisar se deslocar até o local da produção 

para adquiri-las, ou seja, os clientes encontrarão em Curitiba e região metropolitana, a 

conhecida cachaça da região de Luiz Alves, pequena cidade de Santa Catarina conhecida 

nacionalmente como a terra da cachaça. Somente permitido o consumo e a venda para maiores 

de 18 anos. 
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3. Análise de Mercado 

 

Segundo o Sebrae, são boas as oportunidades da cachaça brasileira no mercado, tanto 

interno, quanto externo. Alguns motivos evidenciam a bebida no mercado. A cachaça é um 

produto exclusivo do nosso país; a bebida está deixando de ser a velha e conhecida pinga, 

sinônimo de bebida usada para se embriagar nos botecos e passando a ser reconhecida como 

uma bebida Premium; a cachaça brasileira está sendo considerada um bom negócio e recebendo 

investimentos de estrangeiros. A Federação Nacional das Associações de Produtores de 

Cachaça (FENACA) cita ainda no site: http://www.sebraemercados.com.br/oportunidades-

para-a-cachaca-no-mercado-interno-e-externo/ 

 

Os consumidores das classes A e B descobriram a cachaça como produto de qualidade, passando 

a assumir o consumo da bebida, antes direcionada somente às classes menos favorecidas. O 

aumento da demanda começou de forma espontânea e passou a ser observado há cerca de uma 

década. Movimento se refletiu, também, na forma de pedir e de degustar a bebida. 

 

Sendo assim, o mercado é promissor, a bebida que já é muito conhecida no Brasil, passa 

a ser conhecida lá fora também, fazendo com que aumente o potencial de exportação do 

produto. Aqui no Brasil, além de conhecida, a bebida está passando por um momento de 

mudança de conceitos, deixando de ser uma simples cachaça e passando a ser degustada por 

apreciadores de bebidas gourmet. A apresentação do produto também tem mudado, muitas 

marcas já têm investido em garrafas e rótulos mais modernos, valorizando o produto. 

 

3.1 Análise Setorial 

 

 A comercialização da cachaça artesanal nesse caso acontece em dois setores diferentes, 

pois se tem objetivo de vender à casas onde servem a bebida, como bares e restaurantes da 

grande Curitiba, nesse caso atuando no setor da gastronomia. Em outra situação, se quer vender 

http://www.sebraemercados.com.br/oportunidades-para-a-cachaca-no-mercado-interno-e-externo/
http://www.sebraemercados.com.br/oportunidades-para-a-cachaca-no-mercado-interno-e-externo/
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para casas que vendem bebidas artesanais, ou seja, pontos de vendas de varejo que atuam no 

setor do comércio de bebidas, principalmente gourmet.  

 Dessa forma temos duas frentes para atuar, a primeira delas é inserir a bebida em bares 

e restaurantes, onde os apreciadores da bebida poderão experimentar e conhecer a marca. Em 

seguida, colocar a bebida à venda no varejo, mais precisamente em lojas do ramo. 

 Os fornecedores estão concentrados no interior de Santa Catarina, mais precisamente na 

região de Luiz Alves, onde encontramos cachaças artesanais, principalmente as com sabores 

diferenciados, como a envelhecida em barril de carvalho ou então a cachaça de banana. 

 Existem ameaças que podem atrapalhar o início do negócio, pois existem outras marcas 

que já são conhecidas e vendem em escala maior, podendo dessa forma, oferecer produtos por 

um valor menor. Os lotes da bebida podem não ficar idênticos um dos outros, pois a produção 

é artesanal. Inicialmente, a empresa pode não ter um estoque ajustado às vendas e faltar bebida 

para entrega imediata, além de outras situações ligadas à fornecedores e transportes. 

 De outro lado, é uma oportunidade de entrar em um mercado que vem crescendo dia a 

dia, atingindo setores da sociedade que anteriormente não degustavam a bebida. As classes A e 

B vem admitindo o uso da cachaça artesanal, a qual vem tomando espaço e dividindo 

consumidores com o whisky e a vodca. 

 Sendo um novo negócio, tem se a preocupação do momento que o país está passando, 

inserido em uma crise política e econômica, não se tem expectativa positiva a curto prazo, 

portanto a concepção do negócio deve acontecer sem a contração de empréstimos ou dívidas. 

 

3.2. Análise da Demanda 

 

 Segundo o site guia gazeta do povo, em Curitiba e região metropolitana, existem cerca 

de 197 bares. São vários as especialidades dos estabelecimentos, desde diferenciados estilos de 

músicas, até variados pratos servidos. O que não muda, é que todos servem bebidas, é claro que 

nem todos oferecem cachaças em seus cardápios, mas existem aí possibilidades de negócios. 

Existem estabelecimentos centrais, que acabam sendo frequentados por um público um pouco 

mais exigente, e estabelecimentos mais simples, frequentados por pessoas que querem se 

divertir, sem muito luxo. A Cachaça Noçça tem possibilidade de ser servida na maioria desses 
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estabelecimentos, pois tem uma boa qualidade, com um preço que cabe no bolso de quem quer 

apreciar uma cachaça gourmet. 

 Segundo o mesmo site ainda, existem na região, cerca de 845 restaurantes, servindo 

pratos de diversas especialidades diferentes. Acredito que um restaurante oriental, por exemplo, 

não se sirva cachaça, mas só especializados em comida Brasileira, existem 43, além dos 64 

estabelecimentos especializados em feijoada. Só aí são mais de 100 possibilidades de negócios, 

além dos demais que acabam tendo possibilidades de acrescentar cachaças em seus cardápios. 

 Existem também as casas especializadas em bebidas, onde também se tem possibilidades 

de negócios. A intenção da empresa é iniciar pelos bares e restaurantes, onde a possibilidade de 

atingir uma quantidade maior de pessoas em curto espaço de tempo é maior. Em um segundo 

momento, focar em casas que vendem bebidas em garrafas fechadas. 

 

3.3. Análise da Concorrência 

 

 São vários os tipos de concorrentes que podemos encontrar para a cachaça artesanal. Se 

considerar como um bebida, existem tantas outras que podem se tornar concorrente, pois 

podemos deixar de tomar uma boa cachaça para tomar um bom vinho, um bom chope ou uma 

boa cerveja, enfim um bom whisky.  

 Se pensarmos somente em cachaças, teremos as cachaças industrializadas, que ocupam 

um imenso espaço no mercado, assim como as artesanais de outras regiões, como as famosas 

cachaças de Minas, reconhecidas nacionalmente e internacionalmente. 

Se considerarmos que a cachaça pode ser vendida como um presente, também teremos 

muitos outros produtos que podem a substituir. 

 Acredito que inicialmente, devemos levar em consideração os concorrentes mais 

evidentes, nesse caso, as cachaças vindas de Minas, com inúmeras marcas e variados preços. 

Nesse caso, esses concorrentes, têm como pontos fortes, a fama no mercado e a qualidade 

reconhecida. E os pontos fracos, o preço e a distância entre o fornecedor e o cliente, o que acaba 

elevando o custo da logística.  
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4. Oferta da Empresa 

 

4.1 Produtos 

 

Cachaças artesanais de diferentes sabores, produzidas por pequenos alambiques, 

situados no interior de SC, mais precisamente na região de Luiz Alves. A bebida é fabricada de 

forma artesanal e armazenada em barris. A Cachaças Noçça, irá engarrafar e comercializar em 

embalagens de vidro de 500ml. 

Inicialmente vamos vender dois sabores da bebida. 

A Cachaça Envelhecida em Barril de Carvalho, que imaginamos ser o carro chefe da 

empresa. Essa bebida é produzida a partir da cachaça comum, a qual fica armazenada em barril 

de carvalho por cerca de três anos, adquirindo coloração amarelada, sabor amadeirado e 

bastante suave. Abaixo o rótulo da garrafa de 500ml. 

  

 

Figura 1 – Rótulo Cachaça Envelhecida em Barril de Carvalho. (Fonte: O Autor) 
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E o Aperitivo de Ervas, também produzido a partir da cachaça comum, mas com adição 

de ervas especiais, formando um sabor típico de ervas, é uma bebida de coloração escura, de 

sabor um pouco amargo e tem propriedade digestiva. Abaixo o rótulo da garrafa de 500ml. 

 

 

Figura 2 – Rótulo do Aperitivo de Ervas. (Fonte: O Autor) 

 

 4.2 Preço 

 

 Precisamos trabalhar com um política de preços compatível com o mercado. Um valor 

inicialmente aceito deve girar em torno de R$18,00, pois está um abaixo da média das bebidas 

concorrentes. Para compor o preço de venda, precisamos levar em conta: matéria prima, 

embalagem, custo operacional, logística, custo com vendas, custo com propaganda, impostos e 

lucro. 

 

 



22 

 

4.3 Promoção 

 

 Trabalho de degustação do produto em bares movimentados para apresentar o novo 

produto aos consumidores em potencial. 

 Patrocínios em cardápios dos estabelecimentos para promover a marca Cachaças Noçça. 

 Patrocínios em convites de festas ligadas ao tipo de produtos da nossa marca. 

 

 4.4 Distribuição 

  

 As vendas e distribuição serão inicialmente feitas pela mesma pessoa, a qual fará uso de 

um veículo furgão. Venda do tipo pronta entrega. Possivelmente teremos também entregas de 

pedidos feitos anteriormente, via telefone ou e-mail. A ideia é que o vendedor/entregador, faça 

uma rota, pré-determinada, visitando os clientes semanalmente ou quinzenalmente, conforme 

fluxo de compras. 

 

 4.5 Análise Swot 

 

 

PONTOS FORTES 

• Produto artesanal diferente dos 

encontrados no mercado regional. 

• Valor compatível com o mercado. 

• Entregas rápidas, sem pedido 

mínimo. 

 

PONTOS FRACOS 

• Por se tratar de um produto artesanal, 

pode acontecer de um lote não ficar 

idêntico ao outro. 

• Muito dependente dos fornecedores, 

já que são produtos quase que 

exclusivos. 
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AMEAÇAS 

• Surgir outros concorrentes com o 

mesmo produto, já que não temos 

exclusividade. 

• O produto não ter boa aceitação 

inicial por ser uma marca nova. 

OPORTUNIDADES 

• Mercado crescente nos últimos anos, 

principalmente porque as classes 

sociais A e B vem consumindo o 

produto também. 

• Inserir os produtos em 

estabelecimentos que ainda não 

vendem esse tipo de bebida, iniciando 

um trabalho novo em parceria. 
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5. Plano Operacional 

 

 5.1 Infraestrutura 

 

 A empresa será implantada em um espaço livre de um terreno urbano, localizado na Rua 

Wadeco Krupa, 428, Campo Largo, PR. A construção do espaço será executado de forma rápida 

e econômica, utilizando dois containers, com as devidas adaptações, teremos um espaço para 

envase e outro para armazenamento.  

 

 

Figura 3 -  Container. (Fonte: Banco de imagens da internet) 

 

Será necessário a utilização de paletes para armazenamentos das garrafas e tonéis de 

matéria prima em um dos ambientes. No outro ambiente, que deverá ser revestido em cerâmica 

branca, será instalado um lavatório para lavar e esterilizar as garrafas e uma máquina para o 

envase, juntamente com um filtro para filtrar toda e qualquer impureza da bebida. Segue abaixo 

fotos dos equipamentos. 
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Figura 4 – Máquina para lavar garrafas. (Fonte: Site http://www.torneariaxavier.com.br) 

 

 

 

 

Figura 5 – Máquina para envazar cachaça. (Fonte: Site 

http://www.torneariaxavier.com.br) 
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Figura 6 – Filtro para filtrar cachaça. (Fonte: Site http://www.torneariaxavier.com.br) 

 

 

 

Figura 7 – Tanque para enxaguar garrafas. (Fonte: Site 

http://www.torneariaxavier.com.br) 

http://www.torneariaxavier.com.br/
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 5.2. Logística 

 

Será utilizado uma van, tipo furgão para fazer as vendas e entregas.  As visitas serão 

feitas semanalmente ou quinzenalmente, conforme fluxo de compra. 

 

 5.3 Fornecedores 

  

 As garrafas e as tampas serão compradas de um distribuidor de Santa Catarina. 

 

 

 Figura 8 – Garrafa 500ml. (Fonte: Site http://www.embavalesul.com.br/produtos) 

  

 A bebida dos alambiques da região de Luiz Alves, também em Santa Catarina. 

  

  

Figura 9 – Alambique. (Fonte: Banco de imagens da internet) 
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 Os Rótulos podem ser impressos em gráficas rápidas, sem problemas com fornecimento. 

 

 5.4 Recursos Humanos 

 

 A princípio a empresa terá duas pessoas trabalhando. Uma pessoa internamente, fazendo 

o trabalho de envase, rotulação e armazenamento. E outra pessoa externamente, fazendo o 

trabalho de compra de insumos, venda e distribuição. 

 

 5.5. Terceirizados 

 

 A contabilidade da empresa será feita com contador terceirizado. 

 

 5.6 Competências e habilidades da Gerência 

 

 Ronaldo Soares 

 Técnico em Eletromecânica e Sistemas de Informação, formado em Logística e MBA 

em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (Fase final). 

 Empreendedor, com experiência em criação de empresa no ramo da Ferramentaria, hoje 

gerente de logística em empresa de distribuição de materiais de construção. 
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6. Plano Financeiro 

 

 Inicialmente não temos intenção de pleitear empréstimos junto às instituições 

financeiras. O investimento será de R$150.000,00 com capital próprio. 

 

INVESTIMENTO INICIAL 

BEM A SER ADQUIRIDO VALOR 

Container (duas unidades) R$30.000,00 

Tanque para lavação de garrafas R$1.800,00 

Máquina para lavar garrafas com escova R$2.400,00 

Máquina para engarrafar cachaça R$2.600,00 

Filtro para cachaça (duas unidades) R$500,00 

Van tipo furgão usada R$60.000,00 

Estoque Inicial R$22.700,00 

Capital de giro R$30.000,00 

TOTAL R$150.000,00 

  

Tabela 01 – Investimento inicial 
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 Nesse momento, não temos como precisar o faturamento, mas temos uma estimativa 

mensal que seria ideal para iniciar as atividades. 

 

ESTIMATIVA DE FATURAMENTO MENSAL - 1º ANO 

PRODUTO QUANT. VALOR UNID. TOTAL 

Cachaça envelhecida em Barril de Carvalho 500 R$18,00 R$9.000,00 

Aperitivo de ervas 500 R$18,00 R$9.000,00 

TOTAL 1000  R$18.000,00 

 

TABELA 02 – Estimativa de faturamento mensal – 1º ano 

 

 O custo médio dos produtos é composto por algumas variáveis. 

 

CUSTO MÉDIO DOS PRODUTOS 

PRODUTO MATÉRIA 

PRIMA 

EMBALAGEM MÃO-DE-OBRA TOTAL 

Cachaça 

envelhecida em 

Barril de Carvalho 

R$5,00 

cada 500ml 

R$4,00 R$3,35 R$12,35 

Aperitivo de Ervas R$5,00 

cada 500ml 

R$4,00 R$3,35 R$12,35 

 

TABELA 03 – Custo médio dos produtos. 
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Levando em consideração, uma venda estimada em R$18.000,00 por mês no primeiro 

ano e um crescimento de 20% ao ano, nos próximos cinco anos, segue Demonstrativo de 

Resultados do Exercício – DRE. 

 

DEMOSTRATIVO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 5 ANOS 

  ANO 0 ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4  ANO 5 

(+) RECEITA OP. BRUTA R$ 0,00 R$ 216.000,00 R$ 259.200,00 R$ 311.040,00 R$ 373.248,00 R$ 447.897,60 

Venda de Produtos R$ 0,00 R$ 216.000,00 R$ 259.200,00 R$ 311.040,00 R$ 373.248,00 R$ 447.897,60 

              

(-) DEDUÇÕES DA 

RECEITA BRUTA R$ 0,00 -R$ 25.920,00 -R$ 31.104,00 -R$ 37.324,80 -R$ 44.789,76 -R$ 53.747,71 

Impostos sobre vendas R$ 0,00 -R$ 25.920,00 -R$ 31.104,00 -R$ 37.324,80 -R$ 44.789,76 -R$ 53.747,71 

              

(=) RECEITA OP. LÍQUIDA R$ 0,00 R$ 190.080,00 R$ 228.096,00 R$ 273.715,20 R$ 328.458,24 R$ 394.149,89 

              

(-) CUSTOS DAS VENDAS R$ 0,00 

-R$ 

148.200,00 -R$ 177.840,00 

-R$ 

213.408,00 

-R$ 

256.089,60 

-R$ 

307.307,52 

Custo dos Produtos vendidos R$ 0,00 

-R$ 

148.200,00 -R$ 177.840,00 

-R$ 

213.408,00 

-R$ 

256.089,60 

-R$ 

307.307,52 

              

(=) RESULTADO OP. 
BRUTO R$ 0,00 R$ 41.880,00 R$ 50.256,00 R$ 60.307,20 R$ 72.368,64 R$ 86.842,37 

              

(-) DESPESAS 

OPERACIONAIS R$ 0,00 -R$ 6.480,00 -R$ 7.776,00 -R$ 9.331,20 -R$ 11.197,44 -R$ 13.436,93 

Despesas com vendas 
(Logística) R$ 0,00 -R$ 6.480,00 -R$ 7.776,00 -R$ 9.331,20 -R$ 11.197,44 -R$ 13.436,93 

              

(-) DESPESAS 

FINANCEIRAS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

              

RESULTADO 

OPERACIONAL R$ 0,00 R$ 35.400,00 R$ 42.480,00 R$ 50.976,00 R$ 61.171,20 R$ 73.405,44 

              

(-) PRÓ LABORE R$ 0,00 -R$ 5.000,00 -R$ 5.500,00 -R$ 6.050,00 -R$ 6.655,00 -R$ 7.320,50 

              

(=) RESULTADO LÍQ 

EXERCÍCIO R$ 0,00 R$ 30.400,00 R$ 36.980,00 R$ 44.926,00 R$ 54.516,20 R$ 66.084,94 

              

FLUXO DE CAIXA 
-R$ 

150.000,00 
-R$ 

119.600,00 -R$ 82.620,00 -R$ 37.694,00 R$ 16.822,20 R$ 82.907,14 

 

TABELA 04 – Demonstrativo do Resultado do Exercício - DRE 
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6.1. Análise de Viabilidade 

 

 Levando em consideração uma taxa mínima de atratividade (TMA) de 12% ao ano, o 

cálculo do Payback descontado nos mostra que o projeto irá levar quatro anos, sete meses e 

vinte e dois dias para se pagar. Somente após esse tempo, começará a render lucro. 

 Dessa mesma forma, continuando a utilizar a TMA de 12% ao ano, o valor presente 

líquido (VPL) é de R$10.744,93, considerando os faturamentos dos cinco anos e investimento 

inicial de R$150.000,00. 

 Calculando a taxa interna de retorno (TIR), encontramos uma taxa de 14,50% de ao ano. 

 A TIR ficou maior que a TMA. Dessa forma, o projeto é viável. 

 

6.2 Análise de sensibilidade 

 

 Acredita-se que R$150.000,00 é um valor baixo para iniciar uma empresa, e utilizando 

recursos próprios, não se tem grandes riscos, pois não precisa-se pagar juros, nem preitear 

empréstimos junto à instituições financeiras. O custo fixo é baixo e não se tem necessidade de 

grandes quantidades de estoque, dessa forma, trabalha-se de forma bastante enxuta. 

 O volume de vendas estimado para os primeiros anos não é absurdo, é um bom número 

para correr atrás e bater as metas. Os produtos tem qualidade e o seu consumo vem crescendo 

no país. Os preços dos produtos estão abaixo dos preços dos concorrentes, fazendo com que 

não sejam os preços, o fator para ouvir não dos cliente. 

 Imagina-se uma situação favorável e otimista para o novo negócio. 
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7. Conclusão 

 

 Após estudo realizado, nada melhor que colocar tudo no papel e transformar uma ideia 

antiga em um plano de negócios. Indo além, um trabalho de conclusão de curso, demonstrando 

um plano de negócio possível de ser implementado. 

 Levando em consideração todos os dados levantados, investimentos iniciais necessários, 

mercado e projeções de vendas, foram feitos os cálculos e montado o DRE. Calculados também 

o Payback, a TIR e o VPL. Cheguei à conclusão que o projeto é viável. 

 Estamos passando por um momento em nosso país em que precisamos pensar em tudo 

antes de tomar qualquer decisão, pois desde que estou no mercado de trabalho, não tinha 

conhecido uma situação parecida. Apesar disso não acredito que esse momento possa 

inviabilizar esse projeto, é preciso apenas tomar atenção e agir com atitude de quem sabe das 

dificuldades que estamos vivendo, utilizando de forma mais eficaz possível os recursos 

financeiros. 
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