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SUMÁRIO EXECUTIVO 

 
   

Todos os dias, após sair de um trabalho exaustivo ou após uma aula na 

universidade, a maioria das pessoas pensa uma coisa em comum: relaxar. Não 

há nada melhor que descansar, sair com os amigos e esquecer os problemas 

do mundo por algumas horas. Então vem o “x” da questão: para onde ir? 

Bares ficam lotados, alguns com shows ao vivo sendo barulhento e nem 

sempre bebida alcóolica serve; restaurantes são caros e com um cardápio 

variado, são ótimos para eventos comemorativos, mas não como uma rápida 

distração. Rede de fast-food não é nem um pouco saudável para se comer 

sempre, não concorda? 

Com isso, veio à ideia de criar uma cafeteria. A Café Encontro não é 

como uma padaria que há em cada esquina, ela foi imaginada para suprir a 

necessidade de pessoas que precisam de um lugar para descansar 

tranquilamente após um longo dia. 

Diferente dos concorrentes, a Café Encontro não vende café ou pão: ela 

vende momentos! Ela vende a lembrança para o cliente de estar em um lugar 

confortável e que ele pode retornar sempre e, claro, apreciar um cafézinho 

junto enquanto relaxa.  

Os nossos concorrentes principais são as lojas de bebidas de shopping 

e as demais cafeterias e docerias. Atingir o patamar da concorrência será uma 

tarefa difícil. O nosso público-alvo são clientes que geralmente apreciam café e 

doces de confeitaria, na faixa etária acima dos 15 anos e de ambos os sexos. 

Nosso propósito é ter um ambiente confortável para que o cliente, 

sempre que passar por nós, lembre-se daquele dia que teve na Café Encontro 

com seu amigo ou sua família e, com isso, queria retornar. 
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1. CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

 
 

1.1. Apresentação da empresa 

 
 

A Café Encontro é diferente das cafeterias que a maioria conhece. 

Normalmente, o brasileiro cresce vendo pessoas beberem café na padaria da 

esquina ou no serviço, na espera de um consultório médico, etc. Mas, com 

isso, dá para perceber como o nosso país é apaixonado pela bebida. 

Fã-clube o café já tem, resta ter um lugar onde ele possa ser apreciado 

devidamente, e não às pressas entre a pausa de um horário de almoço. Foi 

com esse pensamento que decidi criar a Café Encontro. 

Além da famosa bebida já citada anteriormente, a nossa cafeteria busca 

cativar os amantes de doces: no cardápio haverá diversidade de tortas, bolos e 

pães para todos os tipos de gosto, além de outras opções de bebidas, como 

chá, água e sucos naturais. 

 
1.2 Perfil do empreendedor 

Ana Carolina Ribeiro da Costa 

Cresceu numa família de empreendedores: o pai, Márcio Ferreira, é 

autônomo e trabalha como Técnico em Eletrônica antes mesmo dela nascer. A 

tia, Bianca Damasceno, possui sua própria empresa de consultoria. A 

madrinha, Késia Furtado, é psicóloga autônoma. A tia, Lucimary Lopes, já foi 

dona de uma cafeteria, loja de instrumentos musicais e hoje trabalha como 

consultora. 

Formada no Curso FIC (Formação Inicial e Continuada) pelo Instituto 

Federal do Rio de Janeiro – IFRJ Campus Niterói, em Assistente 

Administrativo, se encantou pelas rotinas e tarefas da área, foi quando decidiu 

cursar Administração. Porém, uma semana antes de realizar a matrícula no 

Sisu, encontrou o curso de Processos Gerenciais na Universidade Federal 

Fluminense, onde decidiu que seria esse o seu curso. 

Ainda no período escolar, Ana Carolina sempre foi uma aluna que 

raramente tirava nota abaixo de 7.0 nas disciplinas. Nunca se encantou por 

Matemática, mas sempre fora apaixonada po Português, Ciências/Biologia e 
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História. Tinha um perfil de liderança que se manteve o mesmo durante a 

faculdade: escolhia o tema dos trabalhos em grupo, ditava quem ia falar qual 

parte e sempre pegava a mais difícil para garantir que seria a apresentação 

perfeita. 

Um momento inesquecível foi no primeiro semestre, cursando a disciplina 

de Economia. Como foi o seu primeiro trabalho de Ensino Superior, estava 

ansiosa e queria ser o primeiro grupo a apresentar logo. Para a surpresa de 

todos, o seu trabalho e suas falas são comentadas até hoje pela turma de 

2018.1 como uma das melhores apresentações. 

Apaixonada por leitura e jogos, sempre se indignou, pois queria viver 

aquele momento tão doce descrito que é relaxar em uma cafeteria, porém 

nunca havia pisado em uma antes dos 18 anos! É tão raro encontrar uma 

cafeteria e confeitaria que realmente atenda o sentimento que procura. 

Agora, com 23 anos, busca usar suas experiências para realizar o sonho 

que sempre admirou nos livros, e assim, buscar o sentimento de sentir-se em 

casa e transmitir aos clientes. 

Tem como responsabilidades no empreendimento: 

 Seleção de doces e grãos de café; 

 Serviço de atender e servir os clientes; 

 Administração de Redes (marketing, atendimento e vendas); 

 Administração Financeira. 

 
 

1.2.1 Experiência Profissional 

 

 

 Aiê Serviços Eirelli / Estagiária Administrativa 

o Período: MAIO DE 2019 - ATÉ O MOMENTO, NITERÓI. 

o Principais atividades: avaliação e captação de clientes em potencial, 

acompanhar status do processo de compra, auxiliar no desenvolvimento 

da equipe de vendas e atender a dúvidas via e-mail ou telefone.
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1.2.2 Formação e Complementação Acadêmica 

 

 Graduação Tecnóloga em Processos Gerenciais com Ênfase em 

Empreendedorismo – UFF (2018.1-2020.2);  

 CEDC– Colégio Estadual David Capistrano / Concluído 

 Curso FIC em Assistente Administativo (IFRJ) /Concluído  

 Artigo Acadêmico publicado no site Observatório Digital da UFF 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

 

 

1.3 Organização e Governança 

 
 

Para iniciar, a empresa não necessita de uma equipe muito ampla, pois 

todas as atividades essenciais podem ser desenvolvidas pela Fundadora (Ana 

Carolina) e pelo seu sócio Raphael Bomfim. Somente seriam necessários 

aplicativos de apoio, como o WhatsApp Business e Google Ads, além da 

criação de páginas e perfis nas redes sociais. 

 

 
 Imagem 1: feita por Ana Carolina Ribeiro
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Com a consolidação da marca e o aumento no número de demanda, um 

apoio será necessário, e com isso a equipe aumentará, mas a Fundadora 

sempre estará envolvida em todas as áreas. Primeiramente, agregar à equipe 

duas pessoas responsáveis na parte de atendimento ao cliente, depois um 

designer para a criação do site próprio da empresa e um assistente 

administrativo. 

 

 
 

Imagem 2: feita por Ana Carolina Ribeiro 

A Café Encontro no lançamento consiste apenas na fundadora e seu 

sócio, e os dois conseguem executar todas as funções necessárias para 

conduzir o negócio de forma consistente nesse primeiro momento, onde a 

demanda será mais branda. A curto prazo (entre 1 e 2 anos da abertura do 

negócio) será necessário aumentar a equipe, por isso o primeiro funcionário a 

contratado sera o atendente. 

Em seguida, contrataremos um designer para a criação do site, onde o 

cliente poderá avaliar nosso serviço. Portanto, tendo um feedback positivo de 

vendas, a empresa estará qualificada a ampliar a equipe novamente (ainda a 

curto prazo), agregando o serviço de um Assistente Administrativo, responsável 

pelo controle de caixa e manutenção dos custos do negócio. 
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Abaixo, segue uma tabela de custos de manutenção de equipe. 
 

 
FUNÇÃO ATIVIDADES OBSERVAÇÕES PAGAMENTO (R$) 

Designer Criar artes para 

redes sociais; 

criação de site; 

manutenção de 

identidade visual; 

fotografar loja. 

Modalidade 

mensal; home 

office; 

comparecimento 

apenas para 

fotografar a loja 

para o site. 

1.400,00 

   Assistente  

Adm. 

Controle do fluxo 

de caixa; efetuar 

pagamento de 

insumos e 

manutenção de 

contas a pagar. 

Trabalho totalmente 

em home office, 

com algumas visitas 

mensais. 

1.500,00 

Atendente Atedimento ao 
cliente, servir o 
cliente, fechar a 
conta do cliente. 

Trabalho 

totalmente 

presencial. 

1.200,00 

 

Tabela 1: feita por Ana Carolina Ribeiro 

Os valores dos pagamentos foram pautados levando em consideração o 

piso salarial de um Assistente de Designer (R$1.424,00), Assistente 

Administrativo (R$1.594,00) e de Atendente (R$1.054). Todos os valores foram 

consultados dentro do site Vagas.com, que oferece uma média de pagamentos 

levando em consideração as oportunidades cedidas por lá. 

 
1.4 Descrição da estrutura física 

 
 

É necessária uma estrutura física para realizar o atendimento do cliente e 

que seja de fácil acesso para todos. O melhor ponto para a Café Encontro é no 

centro de Niterói, onde é frequentemente movimentado, se localiza na Região 

Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro e fica entre os dois municípios mais 

populosos do país: Rio de Janeiro e São Gonçalo. 

Porém não é a única opção: esquinas e ruas tranversais que cortam 

avenidas principais são menos movimentadas e com um bom ponto, além de 

ter um aluguel mais barato que estabelecimentos de shopping, por exemplo.  
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A Rua Antônio Guedes, onde eu resido, no Rocha, é um bom ponto 

estratégico: ela “corta” a Rua Salvatori, uma das principais ruas que 

atravessam o Centro de São Gonçalo e levam até o Partage Shopping. Na 

entrada da Antônio Guedes, há pizzarias, petshop e lojas de tintas.  

Somente nos dois quarteirões que ficam entrem a Antônio Guedes há: duas 

farmácias, um bar, um supermercado, uma loja de estética de sobrancelhas, 

manicures, brechós e duas lojas de roupas. 

A imagem abaixo foi retirada do Google Maps mostrando os diversos 

estabelecimentos na Rua Salvatori, onde diversas pessoas passam por dia, 

além do Detran do outro lado da rua, que é um ponto bastante movimentado 

 
 

Imagem 3: fonte - Google Maps 

 

O local deve ser escolhido estrategicamente, onde passa muitas pessoas 

diariamente e que uma cafeteria chamaria a sua atenção.  



15 
 

 

A Avenida Amaral Peixoto, em Niterói, é um ótimo ponto no quesito 

movimentação, porém pela grande quantidade de veículos, a poluição sonora é 

imensa, o que atrapalha o relaxamento dos clientes. A intenção é tornar o 

espaço agradável aos visitantes, um atrativo que deixará a Café Encontro mais 

valorizada no mercado. O tamanho mínimo que a cafeteria deve ter é 45m², 

levando em conta o estoque. 

O horário de funcionamento da nossa loja será de segunda à sexta das 

09:00h às 20:00h, e nos sábados de 09:00h às 16:00h. Quanto à limpeza do 

espaço, pode contratar mensalmente uma faxineira para limpar o local, além 

dos próprios funcionários limparem quando o expediente acabar. 

As máquinas utilizadas para produzir o café serão modernas para 

garantir produto de melhor qualidade e será disponibilizada para os clientes a 

tecnologia Wi-Fi, para uso da internet sem fio, enquanto lancham no recinto. 

Toda a decoração da Café Encontro será em tons pastel (marrom, bege, 

lilás), que são ditas como “cores calmantes” (ENEAC). A imagem abaixo foi 

retirada da internet e segue como exemplo. 

                      

Imagem 4: fonte - Google Imagens 



16 
 

 

 
Com a intenção de economizar custos, e também valorizar a cultura do 

reuso, alguns móveis serão de segunda mão, comprados em brechós de 

móveis (e que estejam em boa qualidade), o que diminuirá consideravelmente 

os custos da obra. 

A previsão de execução desse projeto é entre o 1º e 2º ano de 

funcionamento. As atividades que serão realizadas nesse espaço já estão 

descritas para agilizar e firmar o propósito do empreendimento. 

 

 
1.5 Tecnologias 

 
 
 

A cafeteria apresentará cardápio com mix de produtos: cafés especiais, 

lanches e refeições leves, artigos de presentes ligados ao tema “café” em um 

ambiente com características das cafeterias européias. 

A máquina de café espresso é a alma da cafeteria. Aliado à máquina o 

moinho de moer o café, são primordiais para a qualidade do produto que irá 

servir, por esta razão é preciso analisar a qualidade da máquina. 

Tambem contará com WhatsApp Business para responder dúvidas dos 

clientes sempre que disponível, além da criação do site para recebemos 

feedbacks do que podemos melhorar. 

Como citado anteriormente, também haverá tecnologia Wi-Fi para os 

clientes utilizarem quando estiverem em nosso estabelecimento. 
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1.6 Processo de Trabalho 

 
 

Para apresentar os processos básicos que constituem a estrutura da 

organização, está listado abaixo o que consiste em cada atividade recorrente do 

negócio: 

 
 

ATIVIDADE TAREFA 

 

 
Atendente 

Atender os clientes, anotando os pedidos. 

Servir os pedidos dos clientes. 

Fechar a conta do cliente . 

 
 

Assistende Adm. 

Atender, auxiliar e fifelizar via WhatsApp Web. 

Auxiliar no controle de fluxo de caixa. 

Responder feebacks e comentários. 

 
 

Designer 

Criação do site. 

Criação do logo da loja. 

Identificar potenciais para agradar o cliente. 

 
Tabela 2: feita por Ana Carolina Ribeiro



18 
 

 
 

 

1.7 Políticas de Responsabilidade da Empresa 

 
 
 
 

1.8.1. Política de Responsabilidade de Qualidade (ISO 9001) 

 
 

Qualidade no atendimento ao cliente 

 Garantir que a conexão com o cliente seja o mais agradável possível; 

 Gerar uma relação de fidelidade com o cliente e a loja. 

 

Qualidade na entrega dos produtos 

 Certificar que todos os pedidos serão entregues atendendo a expectativa do 

cliente. 

 

Qualidade de layout do ambiente 

 Planejar o feed de modo que este fique atraente, confortável e bonito; 

 Não negligenciar a importância de boas fotos e boa colocação de mídias 

visuais nas páginas comerciais, além dos feedbacks. 

 
 
 

1.8.2. Política de Responsabilidade Ambiental (ISO 14001) 

 
 

Uso de embalagens com material reciclado
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 Quando o cliente solicitar o pedido para ser levado, será adotado o uso de 

sacolas recicladas, ou que possam ser reutilizados pelos clientes. 

 
Estímulo para que os clientes adotem 

 Incentivo através das páginas de venda e panfletos; 

 Exploração e divulgação do hábito de “sustentabilidade”. 

 

Compromisso contra o desperdício de materiais 

 Minimizar ao máximo a produção de resíduos da empresa. 
 

1.8.3. Políticas de Responsabilidade Social (ISO 26000) 
 

Respeito dentre os colaboradores 

 Desenvolver integração social entre todos os componentes da equipe. 

Respeito entre colaboradores e clientes 

 Estimular o bom relacionamento entre as partes para que haja fidelização do 

cliente com a loja. 

 
1.8 MPV (Mínimo Produto Viável) 

 
 

A Café Enontro iniciará suas operações como um MVP (Mínimo Produto 

Viável). Logo, o quadro de funcionários será bastante reduzido na fase de 

testes do produto. Inicialmente, as atividades serão desempenhadas por dois 

colaboradores. No entanto, a maior parte das atividades será de 

responsabilidade da empreendedora. 

Imagem 5: feita por Ana Carolina Ribeiro 
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Após a validação do MVP, o objetivo é expandir a empresa e formalizar o 

organograma, contratar mais funcionários e segmentar a empresa. A 

proprietária irá diminuir a centralização de funções, delegando tarefas para 

cada área da empresa. A imagem abaixo é um organograma visando a 

empresa mais consolidada. 

 

Imagem 6: feita por Ana Carolina Ribeiro 

 

 Diretora: a empreendedora, Ana Carolina Ribeiro, será responsável pela direção 

da empresa e gerenciamento das áreas e suas respectivas tarefas; 

 Comercial: controle das atividades desempenhadas pelo Representante 

Comercial, como: análise dos atendimentos efetuados, número de clientes e 

parceiros prospectados etc.; 

 Marketing e Comunicação: desenvolvimento de campanhas e parcerias, análise 

do conteúdo produzido pelo Assistente de Marketing, acompanhamento das 

métricas de desempenho definidas; 

 

 



21 
 

 Logística e Produção: acompanhamento das tarefas desempenhadas pelos 

profissionais da área de logística. Controle de produção e qualidade dos produtos, 

tal como controle de estoque e compra de material; 

 Financeiro: acompanhamento e análise das movimentações financeiras, 

assinaturas de acordos, processos de compra e venda, controle de pagamentos, 

etc. 

O fato de não realizarmos entregas por aplicativo de alimentos nessa 

fase inicial, como iFood, no caso o cliente que terá que vir em nosso 

estabelecimento, contribuirá para nosso MVP, pois não teremos custos de 

motoboy ou taxa de entrega.  

Diferente de roupas ou demais objetos, alimentos não podem ser 

entregues via Correios ou Sedex para outros estados, e isso limita o nosso 

MVP, pois teremos inicialmente um público local/regional. 

 

Imagem 7: feita por Ana Carolina Ribeiro 

 

O slogan inicial da Café Encontro é o da imagem acima, além da sua 

Proposta de Valor descrita. O Lean Canvas será mostrado completo mais a 

frente, apresentando de forma abrangente as receitas, custos, problema, 

solução e entre outros blocos. Na próxima página, verão uma versão do 

Cardápio inicial da Empresa: 
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Imagens 8 e 9: Cardápios feitos e editados por Ana Carolina Ribeiro 
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2 ANÁLISE DO MERCADO 

 
 

2.1 Panorama e dimensionamento do mercado 

 
 

A relação do Brasil com o café já dura mais de 290 anos. Começou em 

1727, quando Francisco de Mello Palheta trouxe da Guiana Francesa para o 

Pará as primeiras mudas. E desde então, essa relação só cresceu e o Brasil 

passou a ser o maior país produtor e exportador de café do mundo e segundo 

maior mercado consumidor. 

O setor cafeeiro segue uma taxa de crescimento de 2% ao ano, e 

estima-se que a produção chegue aos 208 milhões de sacas até 2030 

(EMBRAPA). Pelo fato do café fazer parte da cultura brasileira, desde 2005 o 

dia 24 de maio foi incorporado ao Calendário Brasileiro de Eventos como o Dia 

Nacional do Café. 

O Brasil tem participação de 30% do mercado internacional do café, que 

movimenta aproximadamente 95 bilhões de dólares por ano, perdendo apenas 

para o petróleo. O consumo do café cresceu nos últimos três anos 19,2% no 

Brasil e faz parte do hábito de 94% da população brasileira acima de 15 anos, 

sem restrição de classe social. No mundo, segundo dados da Organização 

Internacional do Café (OIC), a expansão nesse período ficou em 1,5% ao ano, 

na média. Os brasileiros têm um consumo per capita de 4,27 kg de café por 

ano, o que dá quase 70 litros por pessoa. 

Segundo dados, existem cerca de 3,5 mil cafeterias no Brasil, mas se a 

contagem for ampliada para outros estabelecimentos que não vendem somente 

café, como padarias e lanchonetes, o número passa dos 13 mil (Abic). A 

maioria deles são pequenos empreendimentos (Abic) e a taxa de mortalidade 

das micro e pequenas empresas após um ano, segundo o Sebrae, é de cerca 

de 20% (Abrasel).  

A região onde a Café Encontro ficará localizada, a Grande Rio, é a 

região mais populosa do Estado. Fora a capital, o município de São Gonçalo, 

há uma população estimada de 1.091.737 habitantes, e em Niterói, município 

vizinho, há 515.317 habitantes, e todos esses são considerados como 

potenciais clientes também (dados retirados do IBGE). 
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2.2 Barreiras à entrada 

 
 

Existe uma barreira quando se diz respeito à percepção do cliente quanto 

ao valor. Muitos brasileiros gostam de economizar e bebem café com pão 

francês em casa ou no boteco da esquina, que é mais barato. Há também a 

concorrência de marcas mais consolidadas no mercado, onde o cliente 

fidelizado não irá facilmente ser atraído por outro negócio semelhante. 

Para isso, há uma necessidade de explorar a identidade da marca de 

modo que o cliente enxergue valor no produto oferecido, e os atraia o fato de ser 

um local com ambiente confortável e único. 
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2.3 Descrição do público-alvo  
 

Como citado anteriormente, o café é uma bebida amada pelos 

brasileiros, o que deixa o nosso público-alvo bem amplo. Jovens (acima de 15 

anos) e adultos que amam consumir café e doces de confeitaria fazem parte do 

nosso segmento. 

No que se refere à renda, são de classe D, que são consideradas as 

famílias que possuem os rendimentos entre dois e quatro salário mínimos. 

Nesse sentido, a soma dos rendimentos precisa ter valores entre R$ 2.090,01 e 

R$ 4.180 (IBGE). 

 

                      

Imagem 10: Fonte - IBGE 

 

Pretendemos cultivar um relacionamento direto com o cliente, para que o 

mesmo sinta que faz “parte da família”. Para isso, manteremos um contato 

diário em nossos canais de comunicação, sendo o principal o Instagram, 

mostrando o dia a dia da empresa, para que acompanhem todo o cotidiano. 

Muitas empresas vêm mostrando sucesso ao aproximar sua marca do público 

alvo, podemos usar como exemplo a Justo Cafe (@justocafe no Instagram), 

que adotou essa prática e agora constrói sua audiência dessa forma. 

 
2.4 Segmentação de mercado 

 
 
 



26 
 

 
 

São várias as razões que explicam o sucesso do café: ele dá energia e 

vitalidade, espanta a preguiça, seja em casa, na escola ou no trabalho. Parar 

para tomar um café é também um momento muito saudável. Outro motivo é a 

combinação harmoniosa do café com ingredientes diversos que resulta em 

receitas deliciosas, quentes ou geladas. 

Além do mais o café ainda faz bem à saúde; consumido 

moderadamente, o café aumenta a capacidade de concentração, a memória e 

o estado de alerta e é indicado para crianças, jovens e adultos (JOHNS 

HOPKINS UNIVERSITY). 

Outra característica do café é a sua constante renovação, resultado de 

contínuos investimentos feitos pelas indústrias em inovação e diferenciação. 

Há café para todos os gostos e bolsos, de padrões tradicionais aos superiores 

e gourmets. Há públicos e segmentos específicos que compõem toda sua 

segmentação, são eles: 

 
 Geográfica: inicialmente, a Café Encontro ficará localizada na Rua Antônio 

Guedes, em São Gonçalo. Ela deverá atender a faixa de renda da 

população que habita o município, além dos possíveis clientes dos demais 

municípios da Região Metropolitana ao redor. O ambiente será ventilado, 

com tamanho suficiente para acomodar os clientes, equipamentos e toda 

infra-estrutura necessária. 

 

 Comportamental: o antigo “cafezinho” está mais sofisticado. Uma nova 

oportunidade que surge para incrementar os serviços e ofertar a um público 

mais exigente. Para isso a empresa irá trabalhar com um cardápio variado, 

que incluirá opções quentes e geladas da bebida num ambiente acolhedor 

com poltronas, livros e revistas disponíveis para leitura. Sensações que 

levarão o consumidor às antigas fazendas de café em um lugar agradável, 

que une o rústico ao moderno. 
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 Público econômico: irão aproveitar uma cafeteria que terá um custo mais 

barato que um restaurante ou um bar. As cafeterias tornam-se excelentes 

opções para quem não quer ir a um restaurante, mas também não deseja 

entrar no ritmo acelerado do fast food. 

 
2.5 Análise da concorrência 

 
 

Se tratando basicamente de uma loja que vende café e doces de 

confeitaria, todo e qualquer estabelecimento que segue tal padrão pode ser 

visto como concorrente, mas existem aqueles que atingem mais diretamente o 

desempenho do negócio. São eles: 

 
 Concorrentes diretos 

Justo Café (Estrada dos Menezes, 850. Alcântara, São Gonçalo): um 

ambiente calmo e acolhedor que fica próximo do supermercado Guanabará e o 

Atacadão, e fica próxima a Avenida Maricá, uma rua movimentada de São 

Gonçalo que leva a Alcântara. 

Starbucks Coffee (Shopping Plaza Niterói): talvez o maior concorrente. 

Além de ser uma marca estrangeira, está consolidada no mercado há anos e é 

extremamente queridinha pelos jovens para tirarem selfies com os copos 

personalizados com o próprio nome. 

Bookafe Cafeteria e Livraria (Rua Simeão Custódio, 28 - Centro, São 

Gonçalo): o próprio nome da loja ataca diretamente. Um estabelecimento em 

cores de tons pasteis que você pode ler um livro enquanto aprecia um bom 

café. 

Bellajoe Cafeteria (Rua Salvatori, 61 - Centro, São Gonçalo): por ficar na 

Rua Salvatori, a principal rua do Centro de São Gonçalo, milhares de pessoas 

passam por dia nela, o que “comeria” nosso público. 

Café do Feirante (Partage Shopping São Gonçalo): assim como a 

Starbucks, essa empresa está localizada dentro de um shopping, o que a faz 

“chamar” naturalmente o público alvo, visto que a maioria sente conforto pela 

“segurança” em lojas de shopping. 
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Os maiores concorrentes são aqueles diretos, ou seja, os que atacam 

diretamente o nosso público-alvo. São aqueles que possuem a mesma 

temática que a Café Encontro: ser um local de relaxamento com o custo mais 

baixo que um restaurante e mais saudável que uma rede de fast food. 

Pontos Fortes da Concorrência:  

• Instalações excelentes; 

• Bons pontos de venda; 

• Fornecedores e clientes fidelizados; 

• Forte marketing de relacionamento; 

• Preços competitivos; 

• Boa rede de distribuição; 

• Site de divulgação na internet; 

• Marca consolidada no mercado. 

 

Pontos Fracos da Concorrência:  

• Relacionamento instável de fornecedores; 

• Pouco investimento em marketing; 

• Falta de profissionalismo no atendimento ao cliente; 

• Atendimento pouco profissional; 

• Falta de criatividade na elaboração dos variados tipos do café ao 

servir; 

• Falha no padrão de qualidade do serviço; 

• Apresentação pessoal inadequada dos empregados. 
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Na figura abaixo, retiradas da internet, podemos ver o interior da Justo 

Café (imagem 1) e a Bookafe (imagem 2).  

 

Imagem 11 e 12: fonte – Google Imagens 



30 
 

 

 Concorrentes indiretos 

 

Os concorrentes indiretos são aqueles com posicionamentos distintos e 

que atendem segmentos distintos, porém também podem atender o seu 

público-alvo. Podemos citar como exemplo de concorrentes indiretos da Café 

Encontro: 

Redes de fast foods, como McDonald’s e Burger King; 

Restaurantes em geral e rodízios, como RodoGrill, Habib’s, O Camarão 

e Outback; 

Restaurantes Self-service, como Tempero da Chris e KiChopp Alcântara. 

As imagens abaixo foram retiradas da internet e retraram os três tipos de 

concorrentes indiretos: a rede de fast food (imagem 1), os restaurantes em 

geral (imagem 2) e restaurante self-service (imagem 3). 
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Imagem 13, 14 e 15: fonte – Google Imagens 

 



32 
 

 
 

 Concorrentes substitutos ou genérios 

Esses são os concorrentes que servem a mesma necessidade do 

consumidor, mesmo não sendo o mesmo tipo de estabelecimento. Há diversos 

fatores que levam o consumidor a escolher o produto/serviço substituto, porém 

o maior deles é o preço. Podemos citar como exemplo a manteiga e a 

margarina. 

Um grande exemplo de produtos/serviços substitutos a uma cafeteria 

são: 

Casa de Shakes e batidas diets saudáveis, como a Herbalife; 

Açaíterias e Sorveterias, como Açaí Mais Sabor; 

Chás, como Leão Fuze. 

Cervejarias e Chopperias, como Dois Lados; 

Bebidas em geral tambem podem vir a substituir o café, como leite, 

refrigerante, sucos e bebidas alcoólicas como vinho ou batidas. A imagem 

abaixo é da Cervejaria Artesanal Dois Lados, localizada no Partage Shopping 

São Gonçalo. 

 
Imagem 16: fonte – Google Imagens
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2.6 Descrição dos fornecedores  

 
 

A compra de matéria- prima é bastante importante visto que influencia 

diretamente no valor e na qualidade do produto que será oferecido ao público. 

Com isso faz-se necessária a constante busca por fornecedores que sejam 

capazes de nos oferecer produtos de alta qualidade para que o produto final 

tenha o mesmo nível juntamente com o menor preço. 

Precisaríamos desses fornecedores:  

 

NOME DOS FORNECEDORES DESCRIÇÃO 

COPOBRÁS (SC) 
Fornece copos, talheres, bandejas, sacos de 
lixos, papel toalha, papel higiênico, papel rosto, 
etc. 

GALVANOTEK EMBALAGENS LTDA (RS) 
Fornece embalagens que ficam bolos e tortas 

CAFÉ COQUEIRAL DO BRASIL LTDA (MG) Fornece café (torrado e moído) para maquinas 

CAFÉ PESSEGUEIRO (SP)  Fornece café torrado em grãos 

DR. OETKER BRASIL LTDA (SP) e 
MADRUGADA ERVA-MATE E CHÁS 
NATURAIS (RS) 

 Fornece chás e erva-mate 

FORNO DE MINAS INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA (MG) 

Fornece pão de queijo 

ATACADÃO SÃO GONÇALO (RJ) Fornece utenlísios domésticos e materiais de 
limpeza em geral 

FRIOMAX IND. E COM. DE 
REFRIGERAÇÀO LTDA (SP) 

Fornece instalação comercial de refrigerador, 
freezer 

ITALIAN COFFEE (SP) Máquina de café 

 

Tabela 3: feito por Ana Carolina Ribeiro 

 

O perfil das empresas relacionadas acima tem o perfil de médio e grande 

porte com experiência no mercado, localizadas na região sudeste do Brasil. 

São empresas conceituadas que estão abertas à negociação no que diz 

respeito a prazos de pagamento, pontualidade na entrega de mercadoria, 

qualidade do produto. 



34 
 

3 PLANO ESTRATÉGICO 

 
 

3.1 Missão 

 
 

Oferecer aos nossos clientes uma experiência diferenciada, associando 

a degustação do café em um ambiente relaxante onde ele poderá retornar 

quando quiser. 

 
3.2 Visão 

 
 

Fidelizar o público alvo em 2 (dois) anos, e conseguir crescer para ter 

uma loja em shopping em 5 (cinco) anos. 

 
3.3 Valores 

 
 

Respeito: o respeito a qualquer indivíduo é o pilar para seu desenvolvimento, e 

que é necessário cultivá-lo dentro e fora da empresa. 

Comunicação: é necessário ter uma boa e clara comunicação com clientes, 

empregados e fornecedores, aceitando feedbacks e críticas construtivas. 

Competência: entregar o que o cliente deseja no tempo em que ele deseja em 

excelente qualidade. 

Integridade: ter verdade no falar e na ação, pois uma organização formada por 

pessoas íntegras gera a confiança, que é a base para cada passo. 

União: é a consequência do cumprimento de cada valor acima, por todas as 

partes, pois só com respeito, uma boa comunicação, competência e 

integridade, se alcança a união. 
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3.4 Análise SWOT/ FOFA 

 
 

Forças 

 
 

 Bebidas e alimentos de qualidade entregues ao cliente. 

 Ser uma empresa jovem e moderna: muitas empresas estão fidelizadas 

no mercado há anos, porém inovam menos. Uma empresa nova está 

mais moldada para novas mudanças e inovações. 

 Bom relacionamento com os clientes: estreitar a relação com o público 

os deixa mais confiantes para retornar e indicar a amigos (boca a boca). 

 
Fraquezas 

 
 

 Entrada: empecilhos na entrada do mercado, além da desconfiança e 

fidelidade do público com a concorrência. 

 Inexperiência: lidar com o cliente é um aprendizado diário. É um grande 

risco atender sem o apoio de alguém mais experiente. 

 Pouco capital inicial para investimento: investir na divulgação da página 

é algo extremamente necessário para o crescimento inicial, mas gera 

muitos custos. 

 
Oportunidades 

 
 

 Economia: como citado anteriormente, o brasileiro gosta de economizar 

até mesmo na hora de comer. E caso estiver sem dinheiro para comer 

em um restaurante mais caro, poderá usufruir de nossa cafeteria. 

 O café é uma bebida tradicional e amada, e isso possibilita conquistar 

um público que ama essa bebida. 
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 A falta de cafeterias na região com preços mais acessíveis e com a 

temática de ser um local para relaxamento. 

 
Ameaças 

 
 

 Cafeterias e lanchonetes vizinhas, além dos botecos de esquina que 

também oferecem café. 

 Crescimento do valor de aluguel onde à loja ficará. 

 Insegurança dos consumidores quanto a conhecer novo mercado: 

muitos estão fidelizados ou não querem conhecer esse tipo de 

estabelecimento, logo, será mais dificil cativá-los inicialmente. 

 
Segue síntese dos dados abaixo: 

 
Imagem 17: encontrada no Google Imagens e editada por Ana Carolina Ribeiro 
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3.5 Objetivos e metas 

 

 

1. Objetivo em Curto Prazo (1 a 2 anos): Já ter um espaço físico pronto. 

 Meta: Iniciar o atendimento em loja. 

2. Objetivo em Médio Prazo (2 a 3 anos): Criação de site próprio. 

 Meta: Aumentar vendas e investir em divulgação. 

3. Objetivo em Longo Prazo (3 a 5 anos): Crescer e ser referência ao ponto de 

conseguir abrir uma loja em Shopping. 

 Meta: Alcançar 10 mil seguidores no Instagram e Facebook. 

 

Para que fique mais elucidado a forma como isso será realizado, 

disponibilizamos abaixo a explicação no formato de tabela, com todo 

detalhamento necessário. 

 

 

Imagem18: feita por Ana Carolina Ribeiro 
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1) Já ter um espaço físico pronto. 

O que será 
feito? 

Uma reforma no espaço escolhido para a loja. 

Por que será 
feito? 

Porque todo atendimento será presencial e no estabelecimento. 

Onde será 
feito? 

Na loja física que sera alugada no Rocha, em São Gonçalo. 

Quando será 
feito? 

De imediato. 

Por quem será 
feito? 

Pelo profissional responsável contratado. 

Como será 
feito? 

Com as técnicas ideais para desenvolver um espaço confortável. 

Quanto 
custará? 

Em torno de R$2.000 e R$3.000. 

 

Tabela 4: feita por Ana Carolina Ribeiro 

 

2) Criação do site próprio. 

O que será 
feito? 

Será desenvolvido um site para a marca. 

Por que será 
feito? 

Para ampliar o relacionamento com o cliente. 

Onde será 
feito? 

Através da internet, por um site de host. 

Quando será 
feito? 

Quando a empresa já estiver uma maturidade de negócio 
satisfatória, com previsão de 2 (dois) anos após a abertura. 

Por quem 
será feito? 

Por um profissional de desenvolvimento e criação de sites. 

Como será 
feito? 

A partir de balanços de dados do relacionamento com os clientes, 
identidade visual da empresa e reuniões de planejamento. 

Quanto 
custará? 

Em torno de R$1.000,00. 

 

Tabela 5: feita por Ana Carolina Ribeiro 
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Tabela 6: feita por Ana Carolina Ribeiro 

 
 
 

3.6 Ações Estratégicas  

 
 

Como a empresa ainda não está criada, ou seja, está na sua fase de 

planejamento, foi lançado um formulário pela plataforma Google Docs para 

moradores do Estado do Rio de Janeiro, para ter mais conhecimento do 

mercado e das expetativas dos consumidores. 

No total, o questionário teve 203 respostas durante as duas semanas 

que ficou aberto. Dos respondentes, 69,5% disse ser do sexo feminino; 29,0% 

disse ser do sexo masculino; 1,5% disse ser não-binário. 

Entre a faixa etária e a faixa de renda, a maioria dos respondentes tinha 

entre 21-25 anos de idade e com a renda familiar recebendo entre 2-4 salários 

mínimos, como mostra nas imagens abaixo:  

3) Crescer e ser referência ao ponto de conseguir 
abrir uma loja em Shopping. 

O que será 
feito? 

Abertura de uma nova loja. 

Por que 
será feito? 

Para aumentar as vendas e a visibilidade da marca. 

Onde será 
feito? 

Em um Shopping Center (exemplo: Plaza Shopping). 

Quando 
será feito? 

Em torno de 5 (cinco) anos após a abertura da empresa, quando 
ela estiver madura e com retorno financeiro estável. 

Por quem 
será feito? 

É comprovadamente a melhor forma de conseguir atingir um público 
maior nas redes sociais e presencialmente. 

Como será 
feito? 

Entrando em contato com a administração do shopping para 
negociar a abertura de uma nova loja. 

Quanto 
custará? 

Normalmente, o valor de um m² em shopping é R$130, sendo 
50m², R$6.500. 
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Imagem 19 e 20: Google Docs. 

No que se refere à leitura, houve um empate: 29,6% disse gostar de ler 

livos e sempre compra quando pode; 29,6% gostam de livros, porém não 

compram por conta do valor; e 29,6% gostam tanto de livros físicos e e-books. 

Ou seja, 88,8% dos respondentes gostam de leitura.  

De acordo com os respondentes, a maioria procura um local que lhe 

ofereça: 1) confoto, 2) local para encontros familiares e 3) alimentação e 

aperitivos, como na imagem abaixo: 
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Imagem 20 e 21: Google Forms 

Como mostra a imagem acima, a maiorias do respondente vão a lugares 

gastronômicos com boa frequência, seja por obrigação (horário de almoço de 

serviço) ou por lazer. Desses tipos de estabelecimentos: 35% prefere 

restaurantes; 22,7% prefere cafeterias; 23,% prefere lanchonetes e 19,3% 

preferem bares. 

Como era de se esperar, 69,5% dos respondentes consomem café, 

onde 53,4% disse tomar todos os dias e 23,6% disse que consome mais de 

uma vez por dia. O tipo favorito do café foi o café tradicional/puro, com 50,6%, 

seguido de café com leite, com 22,8%. 
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A maioria dos respondentes consome café com açúcar (56,2%) ou 

adoçante (20%). No que se refere aos alimentos e aperitivos, os favoritos 

foram: 1) pão de queijo; 2) bolos e 3) tortas. 

Imagem 22 e 23: Google Forms. 
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Como esperado, a maioria dos respondentes moram nas cidades de São 

Gonçalo, Niterói e Rio de Janeiro, a parte mais populosa da Grande Rio. No 

que se refere à cafeteria/confeitaria, 72% disse que é difícil encontrar uma; a 

melhor localização escolhida para uma cafeteria é em uma rua/avenida 

principal (39,4%) ou em uma rua próxima a avenida principal (25,1%). 

Nas perguntas de Escala Likert, 52,7% concorda totalmente que há 

poucos estabelecimentos que oferecem conforto; 75% concorda totalmente que 

iriam visitar a cafeteria caso abrisse uma próximo; 64% concorda totalmente 

que o brasileiro não frequenta cafeteria com mais vezes porque os botecos 

oferecem café mais barato; 86,2% concorda totalmente que um lugar 

confortável é decisivo. 

E, por último, 47,8% concorda totalmente e 34% concorda parcialmente 

que cafeterias/confeitarias são ótimos lugares para se economizar quando o 

indivíduo não quer gastar tanto em um restaurante ou bar. 

Com base nos dados adquiridos pelo questionário, vem à tomada de 

decisão estratégica. 

Parte do cardápio será inovação a cada mês. Deverá o mesmo começar 

pequeno, porém com planejamento, introduzindo novidades, aos poucos, como 

forma de atrair os clientes. Inicialmente, o estabelecimento terá os itens listados 

no MPV. 

 

 

3.7 Esquema com conexões entre objetivos (BSC) 

 
 

Na tabela abaixo, constam os objetivos estratégicos dentro do 

empreendimento e como utilizaremos deles para definir nossas iniciativas e 

metas para alcança-los. Deixar essas informações elucidadas desde o princípio 

do negócio é de suma importância para que o crescimento do mesmo permaneça 

sendo estimulado, mesmo que a progressão seja relativamente lenta. 

 

 

.
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Perspectiva Objetivos Indicadores Metas Iniciativas 

Financeira 1. Elevar 
exponencialmente o 
número de vendas / 
atendimentos. 

 Aumento 

da receita. 

 Margem de lucro. 

-Vender o 

dobro que foi 

vendido 3 

(três) meses 

antes do da 

abertura da 

empresa. 

-Inovar o 

cardápio 

com novos 

aperitivos. 

-Ofertar 

conforto, 

preço, 

variedade e 

inovação 

sempre. 

Clientes 2. Fidelização de 

clientes nas redes 

sociais. 

3. Ter uma boa 

demanda de 

atendimento. 

4. Identificar eventos 

de relevância 

(aniversário da 

empresa ou 

promoções da 

semana) para o 

público. 

 Margem de 

conversão em 

vendas. 

 Maior 

número de 

seguidores 

nas redes 

sociais. 

 Acompanhamento 

de crescimento 

das redes. 

-Planejar 

conteúdo de 

mídia para 

stories e 

feed, ser 

ativo nas 

redes. 

-Conquistar 

empatia do 

público com 

postagens 

semanais de 

questões 

sociais. 

-Promoções 

relâmpago 

para àqueles 

que 

acompanham 

a página. 

-Desconto 

para compra 

-Criar um 

bom canal 

de diálogo 

entre 

empresa e 

cliente. 

Processos 5. Aplicar o uso de 

softwares que 

facilitem o contato 

com os clientes e 

o 

 Atendimento mais 

rápido e melhor. 

 Retorno de 

mensagem e 

feedbacks em 

menor tempo. 

- Não 

demorar mais 

que 30 

minutos para 

responder 

todos os 

- Novos 

colaboradores 

- Identificação 

e aplicação de 

softwares às 
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 acompanhamento 

das vendas. 

6. Ampliar a equipe. 

 Visual do feed 

/ site mais 

agradável. 

clientes em 

horário. 

comercial 

-Dividir 

tarefas entre 

os 

colaboradores 

em reuniões 

semanais. 

rotinas 

administrativas 

da empresa. 

Aprendizado 7. Identificar que 

tipo atendimento/ 

cardápio o 

público espera de 

nós. 

8. Compreender 

qual a abordagem 

mais agradável 

ao público. 

 Maior retorno via 

comentários e 

mensagens de 

feedbacks e 

sugestões. 

-Buscar ao 

menos 5 

(cinco) 

feedbacks do 

serviço de 

atendimento 

por dia. 

-Verificar 

notícias 

diariamente

. 

- Verificação 

constante das 

interações do 

público nas 

redes. 

-Fazer 

levantamento 

de padrão de 

pedidos. 

 

Tabela 7: feita por Ana Carolina Ribeiro 

 

 
O QUÊ? POR QUÊ? ONDE? QUEM? QUANDO? 

1 Elevar exponencialmente o número de vendas / atendimentos 

 Aumentar a Vendas crescentes Presencialmente. Atendimento. frequentemente 

quantidade de são indicadores de    

 clientes atendidos desenvolvimento da    

por mês em empresa.    

comparação ao     

mês anterior.     

2 Fidelização de clientes nas redes sociais 

 Fazer com que A presença de Instagram. Designer Web. frequentemente 
acompanhem a seguidores   Site próprio.   

página do engajados faz com   Facebook.   

Instagram com que outros clientes   WhatsApp.   

pretensão. potenciais sigam a    

 marca.    

3 Ter uma boa demanda de atendimento 

 Para que a loja Porque clientes Loja física / Atendimento. frequentemente 

vire referência presenciais tem mais  presencialmente.   

para os clientes chance de    

locais. conversão.    
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4 Identificar eventos de relevância para o público 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 8: feita por Ana Carolina Ribeiro 

 

 
Para que a marca 
se aproxime das 
questões sociais 
que o público está 
de acordo. 

Porque dessa forma 
a marca terá um 
nível maior de 
relevância para os 
clientes. 

Internet e loja 
física. 

Atendimento e 
Comunicação. 

frequentemente 

5 Aplicar o uso de softwares que facilitem o contato com os clientes e o 
acompanhamento das vendas 

 Utilizar 
ferramentas online 
para facilitar o 
contato com o 
cliente online. 

Para que se sinta 
bem atendido 
mesmo 
virtualmente. 

Internet, 
computador, 
celular. 

Atendimento. frequentemente 

6 Ampliar a equipe 

 
Profissionalizar as 
atividades. 

Pensando em 
atender os clientes 
da melhor maneira 
possível. 

Home office e 
presencial. 

Administração 
e Atendimento. 

De ano em ano. 

7 Identificar que tipo de atendimento/cardápio o público 
espera na loja 

 
Para que dessa 
forma as chances 
de converter a 
visita em venda 
seja mais fácil. 

Porque assim 
venderemos 
mais. 

Loja física. Administração 
e Atendimento. 

Quinzenal. 

8 Compreender qual a abordagem mais agradável ao público 

 Identificar que tipo 
de postagem e 
conteúdo o 
público espera. 

Assim a marca se 
aproxima dos 
clientes em 
potenciais. 

Instagram e 
outras redes 
sociais. 

Atendimento e 
designer. 

frequentemente 



47 
 

 

 

3.8 Modelo de negócios 

 

Na tabela abaixo, foi feita a versao Lean Canvas do nosso Modelo de Negócio, para 

visualização mais rápida e eficiente: 

 

 
Imagem 24: feita por Ana Carolina Ribeiro 
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3.9 Oceano Azul 

 

 

Com a finalidade de avaliar a possibilidade de criar um oceano azul dentro da 

região onde o negócio se situará e também dentro do Instagram, que será a 

rede social matriz, segue abaixo uma Matriz das 4 Ações e uma Matriz de Valor 

para ressaltar os diferenciais competitivos da empresa em relação aos 

concorrentes. 

 

 

MATRIZ 4 AÇÕES: ELEVAR – CRIAR – ELIMINAR – 
REDUZIR 

ELEVAR 

Organização e melhoria do espaço físico 

Ambiente confortável 

Atendimento presencial excelente 

Identidade visual da empresa 

CRIAR 

Relacionamento humanizado com o público 

Site profissional da empresa 

ELIMINAR 

Ambiente desorganizado 
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Tabela 9: feita por Ana Carolina Ribeiro 

 

 

 
Imagem 25: feita por Ana Carolina Ribeiro 

 

Podemos ver na Matriz de Valor que temos um preço baixo comparado a 

concorrência; não podemos competir com o valor de marcas consolidadas no 

mercado, mas isso é uma vantagem, pois clientes gostam de preços baixos. 

Apesar disso, levamos vantagem ou os igualamos em pontos importantes, 

como o atendimento e em outros (variedade do cardápio, inovação, etc.). 

 
3.11. Identidade visual 

Péssimo atendimento 

REDUZIR 

Itens do cardápio fora do padrão de preferência dos 
clientes 

Tempo de atendimento 
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Imagem 26: feita por Ana Carolina Ribeiro 
 
 

Como mostrado anteriormente, essa é a logomarca inicial da Cafe 

Encontro. Optamos por uma logomarca com tons simples e clássicos, com uma 

grafia diferenciada para chamar atenção e nome simples para ser fácil de 

decorar. 

No centro da imagem temos uma xícara de café sorrindo, o que dá a 

impressão de ser quente e acolhedor, exatamente a proposta de valor da 

empresa.  
 

A escolha do nome foi idealizada enquanto imaginava a proposta de 

valor da empresa, que é um lugar para você econtrar-se com sua família e 

amigos, ou seja, sentir-se em casa. Em pesquisa para comprovar a viabilidade 

da marca, foi verificado que a marca é viável dentro da plataforma INPI. Segue 

abaixo print demonstrativo do site (marca e domínio): 
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Imagem 27 e 28: fonte - INPI e Hostgator 
 
 

4. PLANO FINANCEIRO 

 
 

4.1. Investimento pré-operacional 
 
A empreendedora desenvolveu uma análise financeira para avaliar a 

proposta do empreendimento. Esta análise tem como objetivo mensurar as 

receitas, custos e auxiliar no desenvolvimento de estratégias, as quais 

possibilitarão que as projeções feitas sejam alcançadas.  

Diferente de outros tipos de empreendimentos, o custo de abertura de 

uma cafeteria é muito alto. Haverá diversos custos fixos, como aluguel da loja e 

das máquinas, água, luz e pagamento dos fornecedores. As atividades pré-

operacionais serão desenvolvidas no mês anterior à abertura. Aqui estão 

dispostos somente os itens vistos como indispensáveis após a análise no 

período de MPV. 
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Tabela 10: feita por Ana Carolina Ribeiro 

 

Arredondando o valor, o capital inicial mínimo para a abertura da 

empresa é de R$ 30.000,00 reais. É um valor alto, considerando que há 

inúmeros empreendimentos que começam na garagem de casa, ou com imóvel 

próprio (sem custo de aluguel). Porém, é um valor necessário para que a Café 

Encontro opere com as melhores condições mesmo no início. 

 

Imagem 29: ZapImóveis 

Pesquisando alugueis para comparar preços, utilizamos a Avenida 

Ernani do Amaral Peixoto (Centro, Niterói) como preços comparativos para 

aluguel comercial. Os preços variam muito de acordo com o prédio, o andar da 

sala e a distância da rua principal (Av. Visconde do Rio Branco). 

 

 

À INVESTIR CUSTO (R$) BASES PARA ESTIMATIVA 

ME Individual – registro CNPJ 1.029,63 ContSimples – Contabilidade Online 

INPI (registro de marca) 335,00 Contabilizei.blog 

Domínio de Site 89,89 HostGator 

Aluguel loja física 1.600,00 – 2.500,00 ZapImóveis 

Móveis, Utensílios e telefones 2.620,00 Casa&Vídeo, Casas Bahia, Americanas 

Máquinas e equipamentos 8.000,00 Italian Coffee 

Material de higienização/limpeza 147,00 Mercado Livre, Casa&Vídeo, Americanas 

Reforma imóvel alugado 5.000,00 Valor Investe 

Gastos (iluminação, arquitetônico, etc) 2.500,00 Melhor Taxa, EMJEL 

TOTAL 22.221,52 - 
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Em suma, quanto mais longe for da “entrada” da Amaral Peixoto pela 

Rio Branco, mais barato ficam os alugueis, em torno de R$ 950,00 e R$ 

1.200,00. Levando em conta também o andar da sala alugada, quanto maior o 

andar, mais caro o valor vai ficando. 

As salas mais bem conservadas e próximas à entrada custam, em 

média, de R$ 1.600,00 até R$ 2.000,00. Esse foi o valor médio escolhido para 

uma sala de em média até 50m² em um bom estado, ideal para a Café 

Encontro inicialmente se estabilizar. 

Com a intenção de elucidar a formação de investimentos, segue abaixo 

uma tabela detalhando os itens Móveis e Utensílios e Material de Higienização. 

 
 

MÓVEIS, UTENSÍLIOS E TELEFONE CUSTO (R$) 

Conjunto mesa c/ 4 cadeiras (x2 uni) 800,00 

Conjunto mesa c/ 2 cadeiras (x2uni) 500,00 

Telefone fixo  100,00 

Xícaras, copos e talheres 220,00 

Balcão e bancada e armários/estantes 1.000,00 

TOTAL 2.620,00 

MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO CUSTO (R$) 

Kit de limpeza (buchas, vassouras, 
etc) 

100,00 

Desinfetante 5L  7,00 

Fragâncias/Essências 40,00 

TOTAL 147,00 

Tabela 11: feita por Ana Carolina Ribeiro 

Os valores dos itens foram considerados de acordo com os sites 

Casa&Vídeo, Casas Bahia, Mercado Livre, Atacadão, Americanas.com e 

Supermercado Extra. 

A empreendedora será inteiramente responsável pelo pagamento de 

custos de abertura, não necessitando procura por investidores ou algum tipo de 

financiamento. Será inteiramente executado com recursos próprios, precisará 

de tempo para juntar o dinheiro necessário, mas nada impossível de se obter. 

 

 

4.2. Projeção de Vendas 
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Com o objetivo de observar as métricas de crescimento de vendas, foi 

feito uma previsão de vendas nos próximos 3 (três) anos, a partir de 2022, 

imaginando como será a receita/lucro da Café Encontro: 

 

Imagem 30: feita por Ana Carolina Ribeiro 

 
 

Iniciamente, vemos que o lucro não é alto nos primeiros meses, visando 

à desconfiança dos novos clientes, que demoram em sair de sua zona de 

conforto e conhecer novos produtos/serviços. Porém com o passar dos meses 

(e anos), aumentará conforme ganhamos novos clientes. 

E é claro, essa previsão de vendas foi criada imaginando quase toda a 

população brasileira vacinada contra a COVID-19 em 2022, pois caso a 

pandemia se agrave ou permaneça como está, o lucro será drasticamente 

reduzido pela limitação do número de pessoas nos estabelecimentos, 

lockdown, horário de funcionamento reduzido, etc. 

Os três primeiros meses do ano (2023 e 2024) possuem um lucro inferior 

aos meses anteriores (novembro e dezembro), já visando os eventos que mais 

atraem pessoas nessas épocas: natal, ano novo, volta às aulas e carnaval. E 

como “o ano só começa depois do carnaval”, foi imaginado que o lucro 

permaneceria igual ou inferior ao mês anterior. 
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Agregar valor e mostrar de forma clara e sucinta que o produto/serviço 

vale a pena é um dos pilares necessários para que alcancemos o mesmo 

patamar que nossos concorrentes. Sabemos que este público existe e está 

comprando, e utilizaremos meios para que este seja atraído. 

Se o lucro permanecer positivo, teremos receita para expandir a Café 

Encontro, contratar mais funcionários e ate mesmo abrir uma loja em um 

shopping. 

Observando o faturamento mensal por mês, vemos que o melhor foi o 5º 

(maio), onde começa a aumentar o valor depois das festas de fim/ início de 

ano. Entao, devemos aumentar a identidade visua da marca nesse período, 

cativando público para que permaneça com a gente, tendo um bom 

atendimento e um bom cardápio para que retorne e recomende nossa empresa 

a outros (boca a boca).  

Acreditamos que dessa forma o cliente sente mais credibilidade e 

confiança com relação a marca e as chances de conversão de vendas de valor 

mais elevados também se eleva. 

Disponibilizados uma tabela com o valor de cada item do nosso cardápio 

inicial, para melhor visualização e entendimento, segue abaixo: 

 
Imagem 31: feita por Ana Carolina Ribeiro 
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Um dos parâmetros fundamentais é, além de aumentar o número de 

vendas, aumentar confortavelmente o valor de cada produto aos poucos, de 

acordo com a visão do público sobre a marca, trabalhado melhor em cima das 

informações coletadas anteriormente. 

Conforme formos crescendo, nossa marca fica mais visualizada e mais 

famosa, e com isso, podemos aumentar o valor dos itens do cardápio, 

competindo com o preço de mercado dos concorrentes. Mas, até lá, temos que 

conquistar clientes e nome no mercado, nos consolidando. 

 

4.3. Projeção de Despesas e Custos 

 

Despesas e Custos Valor mensal ANO 1 ANO 2 ANO 3 

Material de Higienização R$147,00 R$1.764,00 R$1.764,00 R$1.764,00 

Móveis, utensílios, etc. (anualmente)* R$2.620,00 - - 

 IRPJ (anualmente)* R$11.640,00 R$16.200,00 R$20.017,50 

Aluguel R$2.000,00 R$24.000,00 R$24.000,00 R$24.000,00 

Pró-labore R$1.200,00 R$14.400,00 R$15.000,00 R$19.500,00 

Contas (água e luz) R$800,00  R$9.600,00  R$9.600,00 R$9.600,00 

Fornecedores  R$1.800,00  R$10.00,00  R$10.00,00  R$10.00,00 

Manutenção de loja R$200,00 - R$200,00 - 

Serviço de Reforma R$5.000 - - - 

TOTAL R$11.147,00 R$74.024,00 R$76.764,00 R$84.881.50 

 

Tabela 12: feita por Ana Carolina Ribeiro 

O IRPJ (Imposto de Renda Pessoa Jurídica) é calculado sobre o 

faturamento dos últimos 12 meses da empresa e normalmente possui uma 

alíquota de 15% para empresas. Foi calculado se baseado na projeção de 

vendas do tópico 4.2. Alguns itens não se repetem, pois não são necessários 

anualmente ou mensalmente. Os fornecedores, por exemplo, não precisa ser 

todo mês, por isso o valor foi arredondado para R$ 10.000,00 anualmente. 
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Como visto, a empresa só começará a dar lucro real a partir do ano 2 

(dois), tanto imaginando a dificuldade para atrair novos clientes como a situação 

em que vivemos atualmente (pandemia). Ela conseguirá terminar o primeiro ano 

no “verde”, com todas as contas pagas e não devendo nada, porém com pouco 

lucro. Com isso, é mais que necessário ter um Capital Inicial reserva para 

imprevistos de, pelo menos, R$ 15.000,00, fora o dinheiro inicial para abrir a 

empresa. 

A tabela de despesas e custos foi feita imaginando o maior valor 

possível para determinados custos, sempre visando “encarecer” para não ser 

pego de surpresa com valores exorbitantes. 

 

4.4. Cenários 

 
 

Para calcular o resultado, será avaliado três possíveis cenários para a 

situação da Café Encontro: um cenário otimista, um cenário realista e um 

cenário pessimista. Todos os três serão analisados com base nos lucros, 

desepas e custos, pandemia e instabilidade financeira que o país se encontra, 

além da “guerra política”, que interfere no valor do Dólar em produtos 

importados e o próprio Real. 

O cenário realista já foi criado, são todos os tópicos citados 

anteriormente, imaginando mais da metade da população brasileira vacinada 

contra o COVID-19, onde a economia poderá fluir aos poucos como antes, além 

dos custos e despesas criados imaginando a situação em que vivemos. 

O cenário otimista é aquele onde a economia terá um “boom” em 2022. 

Imaginando o fim da pandemia para esse ano, a economia voltará a crescer de 

forma exponencial, fazendo novos negócios abrirem e empresas que foram 

fechadas durante o distanciamento social voltar à ativa. Nesse cenário, a 

inflação estará estável, não teremos mais novos impostos e o dolár não 

aumentará exponencialmente a ponto de ser prejudicial. 
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O cenário pessimista é o pior de todos, e é o que devemos evitar ao 

máximo que aconteça. Em 2022, será o ano das Eleições Presidenciais no 

Brasil, e isso interfere na economia! Independente de qual partido/político 

vença, haverá boa parcela de população insatisfeita, e isso irá alterar o valor do 

Real no mercado. 

Outra possibilidade negativa é da pandemia se estender ainda mais, seja 

por uma nova variante mais grave ou por plano de vacinação mau feito no 

Brasil e no mundo. Com isso, teríamos que adiar os planos de abertura da Café 

Encontro, pois assim a empresa teria péssimo lucro no período de lockdown e 

distanciamento. Também há a possibilidade do governo cobrar impostos mais 

caros a pessoas jurídicas devido a crise financeira causado pelo Auxílio 

Emergencial, o que também afetaria na inflação do país. 

Foram identificadas, no total, 06 (seis) forças capazes de afetar o 

mercado da Café Encontro, sejam positivas ou negativas. São essas: 

1. Pandemia: essa força só gera impacto negativo, onde há 

fechamento de empresas e pouco lucro; 

2. Agronegócio: o Brasil é um ótimo país no que se refere a 

produção e exportação de café; 

3. Novos concorrentes substitutos: pode haver no mercado um novo 

concorrente, que ainda é desconhecido, mas pode ameaçar a 

Café Encontro futuramente; 

4. Político-Legal: guerra política cada vez mais crescendo no Brasil e 

no mundo; 

5. Tecnologia: com o crescimento da Inteligência Artificial (I.A.) e 

demais meios de pesquisa, o marketing e a comunicação com seu 

público alvo é bem mais eficaz; 

6. Economia: essa força pode ter um impacto positivo e negativo, 

pois depende de diversos fatores, como a inflação e a crise 

econômica do país, além da própria pandemia. 

A imagem a seguir é um gráfico mostrando as forças citadas acima, 

mostrando seus impactos e as suas incertezas. 
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Imagem 30: feita por Ana Carolina Ribeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 32: feita por Ana Carolina Ribeiro 

A seguir, foi feito um gráfico-matriz mostrando o cenário e suas  

possibilidades de acordo com os impactos mais importantes para a Café 

Encontro: economia e pandemia: 

 

Imagem 33: feita por Ana Carolina Ribeiro
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• Cenário “Meu Deus, que tristeza!”: esse é o pior cenário possível. 

Aqui, a força da pandemia está alta e o crescimento da economia 

baixo. Praticamente impossível abrir uma empresa nesse tipo de 

cenário, onde é quase 100% certo que será prejuízo sem retorno 

de capital algum. 

• Cenário “Vendo onde isso vai dar...”: nesse cenário, tanto o 

impacto da pandemia como a economia estão crescendo, como 

se o mundo tivesse se acostumado a conviver por anos e anos 

com a covid. É um cenário pouco provável, mas não impossível e 

nem é o pior de todos. Porém é um cenário arriscado, onde 

haverá chances de novas ondas de contágios e lockdown. 

• Cenário “Deixa a vida me levar...”: esse é um cenário resumido a 

nada; sem crescimento econômico e sem impacto de pandemia. 

Possívelmente, será o cenário mais provável nos primeiros meses 

depois que o COVID-19 estiver controlado mundialmente, onde a 

economia crescerá em pequenos passos quase imperceptíveis. É 

um bom cenário para entrar, porém muito arriscado! 

• Cenário “Seria o meu sonho?”: nesse cenário, a COVID-19 já está 

controlada e a economia voltando a crescer como antes, ou seja, 

o que todos nós estamos querendo. O melhor cenário possível, 

onde abrirão novas empresas e terá crescimento de mercado. 

 

Com isso, vem à projeção de lucro dos anos: 

Projeção de Resultados ANO 1 ANO 2 ANO 3 

Tortas e outros R$ 20.000,00 R$ 25.000,00 R$ 29.000,00 

Doces R$ 9.000,00 R$ 16.800,00 R$ 19.000,00 

Bolos R$ 16.600,00 R$ 20.000,00 R$ 24.000,00 

Pães R$ 5.000,00 R$ 11.000,00 R$ 19.450,00 

Cafés R$ 14.000,00 R$ 19.000,00 R$ 22.000,00 

Bebidas R$ 13.000,00 R$ 17.000,00 R$ 20.000,00 

RECEITA BRUTA TOTAL R$77.600,00 R$108.800,00 R$133.450,00 

(-) Despesas e Custos Totais R$74.024,00 R$76.764,00 R$84.881,50 
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Tabela 13: feita por Ana Carolina Ribeiro 

Diferente de lojas que podem ter um orçamento de despesas mais baixo, 

como lojas online, lojas físicas sempre terão um custo inicial maior, ainda mais 

estabelecimentos alimentícios, como restaurantes, bares e cafeterias. Isso 

acaba exigindo um capital inicial a mais, porém é visível que haverá 

crescimento caso nós estejamos financeiramente preparados. 

A maioria dos empreendimentos vai à falência nos dois anos de 

funcionamento por culpa de mau planejamento financeiro e péssimo marketing 

(SEBRAE). É comum gastar mais do o previsto, até porque é necessário criar 

todo o espaço físico para receber o cliente, que ainda é receoso de conhecer 

novos entrantes no mercado. 

 

4.5. Fluxo de Caixa 

 

 

FLUXO DE CAIXA ANO 0 ANO 1 ANO 2 ANO 3 

Investimento (-) R$30.000,00 - - - 

Entrada (+) - R$77.600,00 R$108.000,00 R$133.450,00 

Saída (-) - R$74.024,00 R$76.764,00 R$84.881,50 

Fluxo de Caixa (=) - R$30.000,000 R$3.576,00 R$31.236,00 R$48.568,50 

Fluxo de Caixa 

Acumulado (=) 
- R$30.000,00 R$33.576,00 R$64.812,00 R$113.380,50 

Tabela 14: feita por Ana Carolina Ribeiro 

 

4.6. Análise de Investimento  

 
A seguir, temos a análise de investimeno baseada nos dados obtidos no 

fluxo de caixa acima: 

 

 
TIR 155,867% 

VPL (taxa 12%) R$132.348,30 

Payback 0,893 

Tabela 14: feita por Ana Carolina Ribeiro 

 

 

 

(=) Lucro Líquido R$3.576,00 R$32.036,00 R$48.568,50 
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