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RESUMO 
 

 
Este documento tem por objetivo apresentar um estudo de viabilidade 

econômico-financeira para a implantação de uma cafeteria na zona sul de Niterói. A 

#HUM CAFÉ será uma empresa que proporcionará experiência de consumo nos mais 

diversos tipos de cafés, buscando qualidade e preço justo para um público cada vez 

mais exigente na degustação de grãos de qualidade. 

Quanto à metodologia empregada, o método utilizado no estudo foi indutivo, 

com pesquisa aplicada em campo, descritiva e bibliográfica. Além disso, foram obtidas 

percepções a partir da consulta a pesquisas de tendências de mercado.  

A expansão e o potencial de mercado são evidenciados no atual cenário 

mercadológico. Embora o consumo continue concentrado nas residências, 

representando 64% do total, enquanto fora do lar atingiu 34%, este último tende a 

crescer continuamente, porque a oferta de cafés de alta qualidade em cafeterias, 

restaurantes e panificadoras induz o aumento de demanda da bebida.  

Será aqui abordada a ideia do empreendimento, englobando todo o plano de 

negócios a partir conhecimento adquirido durante o curso de graduação tecnológica 

em Processos Gerenciais com ênfase em Empreendedorismo na Universidade 

Federal Fluminense (UFF). 

 

Palavras-chave: plano de negócios, #HUM CAFÉ, café, empreendedorismo. 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 

This document aims to present an economic-financial feasibility study for the 

implementation of a cafeteria in the southern area of Niterói. #HUM CAFÉ is a 

company that will provide consumers with the most diverse types of coffee, seeking 

quality and fair price for an increasingly demanding tasting grain. 

Regarding the methodology used, the method used in the study was inductive, 

with applied research in the field, descriptive and bibliographical. In addition, 

perceptions were obtained from the survey of market trends. 

The expansion and the market potential are evidenced in the current market 

scenario. Although consumption continues to be concentrated in households, 

accounting for 64% of the total, while out of the household it has reached 34%, the 

latter tends to grow continuously, because the provision of high quality coffees in cafes, 

restaurants and bakeries induces an increase in drink demand . 

The idea of entrepreneurship will be addressed here, encompassing the entire 

business plan from the knowledge acquired during the course of technological 

graduation in Management Processes with emphasis on Entrepreneurship at the 

Universidade Federal Fluminense (UFF). 

 

 
Keywords: business plan, #HUM CAFÉ, coffee, entrepreneurship. 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 
 

Embora haja uma recessão econômica no país, o segmento de café continua 

em expansão. Uma pesquisa da Euromonitor mostra que 80% dos lares do Brasil 

possui café em seus armários e despensas. Em 2017, houve aumento de 3,5% em 

relação ao ano de 2018, o que fez o setor atingir 22 milhões de sacas, segundo a 

Associação Brasileira da Indústria do Café (Abic).  

O café é a segunda bebida mais consumida no Brasil, só ficando atrás da água. 

Essa constatação parte de uma pesquisa encomendada pela Jacobs Douwe Egberts, 

detentora das marcas Pilão e L´OR.  O levantamento sugere, ainda, que o brasileiro 

consome em média 3 a 4 xícaras de café por dia.  

E o aspecto não se limita ao consumo, a história do café tem total relação com 

o próprio desenvolvimento do Brasil e suas raízes históricas. E o motor desse 

crescimento está sendo os grãos especiais. Nesse cenário surgem novos postos de 

trabalho relacionados, como especialistas em torras e baristas. 

Fazendo um link com esse cenário, nota-se um crescimento no mercado de 

cafeterias. De acordo com a ABIC existem cerca de 3,5 mil cafeterias espalhadas pelo 

país. Desse total, entre 1,2 mil e 1,3 mil são unidades de grandes redes. A maior parte 

pertence a empreendedores individuais, já que o investimento na abertura é 

relativamente pequeno. 

Assim surge a #HUM CAFÉ, com uma proposta voltada para o atendimento 

diferenciado, unindo agilidade e eficiência no atendimento com produtos de qualidade 

e preços acessíveis. Um espaço pequeno, mas com a exigência de um ritmo 

acelerado. Mais do que uma cafeteria, a proposta é um lugar de convivência, onde o 

ato de tomar café se torne prazeroso. 

O presente estudo consiste no desenvolvimento de um plano de negócios que 

permita verificar a viabilidade da abertura da Cafeteria na Zona Sul de Niterói. O 

trabalho foi dividido em partes, com a descrição da metodologia empregada, perfil do 

empreendedor, potencial de mercado, a estrutura organizacional e todo o plano de 

marketing e financeiro. 
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1. CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 
 

1.1 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA E FOCO DE ATUAÇÃO 
 

A #HUM CAFÉ pretende entrar no mercado de cafés oferecendo a seus 

clientes um atendimento diferenciado. Algo rápido, eficaz, com qualidade e preços 

acessíveis. O empreendimento deverá ter a personalidade do empreendedor e sua 

paixão por cafés.  Serão oferecidos cafés especiais com blends diferenciados e alguns 

modos de preparo. Além de oferecer uma experiência no consumo de diversos tipos 

de grãos, trazer alimentos que harmonizem com os cafés, será um diferencial. 

Embora o mercado brasileiro ainda esteja focado no café tradicional, os do tipo 

premium, expressos e outros tipos estão começando a ganhar espaço, principalmente 

com o público mais jovem, que vem se interessando e apreciando essas nuances de 

torra e preparos. 

Além disso, há cada vez mais envolvimento da mídia na geração de conteúdo 

sobre café. Muitas pessoas têm usado o café como tema de projetos pessoais nas 

redes sociais, agregando conteúdo e conhecimento para o consumidor comum. 

Pequenas ações desse tipo contribuem para inserção de novos hábitos e tendências 

de consumo. E a partir daí surge a ideia de associar juventude, café e boa conversa 

em um mesmo ambiente. 

 

1.2 PERFIL DO EMPREENDEDOR 
 

A #HUM CAFÉ é uma empesa desenvolvida por Raquel Serpa Franco, formada 

em Administração de Empresas pela Universidade Gama Filho e formanda do curso 

tecnólogo Processos Gerenciais com ênfase em Empreendedorismo 

(Universidade Federal Fluminense – UFF) que atualmente trabalha como 

Coordenadora de Relacionamento na RioPar, Holding do Grupo RioCard, responsável 

pela Bilhetagem Eletrônica em Transportes no Estado do Rio de Janeiro. A 

empreendedora atuará sozinha nas principais atividades da empresa (suprimentos, 

produção, marketing e atendimento), delegando atividades operacionais para 

colaboradores contratados.  
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A ideia de um espaço pequeno, com grande parte do atendimento ocorrendo 

no balcão, dispensa alto número de funcionários, mas exige um ritmo mais acelerado. 

Portanto, nesse primeiro momento, antes da abertura da empresa, o planejamento é 

a capacitação do empreendedor na gestão de cafeterias. 

Nesse período, é esperado adquirir conhecimentos relacionados a 

gerenciamento de estoques, mercadorias e suprimentos, uma vez que grande parte 

desse estoque inclui itens frescos e alimentos de uma forma geral. Além da busca por 

um bom portfólio de fornecedores. 

A seguir será apresentada a trajetória de Raquel Serpa Franco, empreendedora 

que busca criar um espaço de convivência e troca de experiência entre os 

apreciadores de um bom café.  
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1.3 DESCRIÇÃO LEGAL 
 

O empreendimento #HUM CAFÉ será uma microempresa.  A opção por uma 

sociedade simples limitada se deu pelo fato da desburocratização, facilidade para 

acesso ao mercado, facilidade na obtenção de crédito e estímulo à inovação e 

exportação. Associado ao regime tributário específico com redução na carga de 

impostos e simplificação dos processos de cálculo e recolhimento, optar pelo Simples 

Nacional pareceu o mais viável nesse momento. 

 
 

1.4 ORGANIZAÇÃO E GOVERNANÇA 
 

Como uma das grandes dificuldades para o setor de cafeterias é a mão de obra 

especializada de baristas, cozinheiros e atendentes, a ideia de um empreendimento 

enxuto acaba por prevalecer. Um lugar menor comporta menos pessoas, porém conta 

com uma facilidade maior de administrar. Dessa forma a empreendedora Raquel 

Serpa Franco pretende se capacitar como barista, profissional com conhecimento 

sobre processo de extração de café, para que além de contribuir nas tarefas do 

negócio, possa contratar funcionários com mais assertividade e escolher 

equipamentos e produtos adequados.  

Como o modelo de negócio contempla muitas atividades e pouco pessoal, o 

mapeamento dos processos precisa estar bem estruturado. Inicialmente o 

empreendedor precisará acumular diversas atividades com responsabilidades bem 

definidas. 
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Distribuição de cargos e principais funções: 
 

Cargo Processos Responsável 

Gestor/Gerente 

Atendimento ao cliente 

Raquel Franco 

Gestão de Suprimentos 

Confecção dos pedidos 

Logística e distribuição 

Análise de custos 

Gestão financeira 

Gestão da Produção 

Captação de parceiros 

Marketing 

      

Barista 

Criação de bebidas 

Colaborador 1 Acompanhamento da moagem 

Criação de cardápios harmonizados 

      

Atendente 
Atendimento a clientes 

Colaborador 2 
Preparo de lanches 

 

A distribuição das principais funções pode variar. As atividades ligadas à 

Gestão estarão, em sua maioria, com a empreendedora e poderão ser revisadas e 

adaptadas conforme a necessidade que o ritmo do negócio venha a imprimir. A seguir, 

há uma breve descrição do perfil de cada cargo. 

• Gerente: Cargo ocupado por Raquel Franco, que fará toda a gestão da cafeteria, 

desde a contratação de mão de obra, compras, análises mercadológicas e 

financeiras, até a comunicação e treinamento. 

• Barista: Colaborador 1 a ser contratado no mercado. Responsável pela criação 

de cardápios com diversas bebidas à base do grão – desde um simples café com 

leite até os mais elaborados drinques, com licores e bebidas alcoólicas. Além de 

produzir, deverá servir as bebidas preparadas. 
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• Atendente: Colaborador 2 a ser contratado no mercado. Responsável pelo 

atendimento ao público, preparo de lanches, higienização das superfícies e 

utensílios, entre outros. 

 

1.5 DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA E LAYOUT 
 

A #HUM CAFÉ será uma cafeteria de pequeno porte estabelecida em uma loja 

de aproximadamente 50 m², onde haverá pequenas mesas, um balcão de 

atendimento onde serão dispostos alguns produtos para venda e um outro balcão/pia 

onde será instalada a principal máquina de café. Haverá também uma cozinha 

compacta para pequenos preparos/estoque de suprimentos e um lavabo. A proposta 

é que o ambiente seja integrador, moderno e aconchegante, que inove nos móveis, 

na decoração e cores. 

Em sua última viagem à Patagônia Argentina (El Calafate), a empreendedora 

visitou diversos cafés, na expectativa de observar os mais distintos ambientes. Um 

deles chamou muito a sua atenção, tanto pela decoração quanto pelo atendimento 

diferenciado – Viva la Pepa.  A partir daí algumas ideias de replicar o conceito ficaram 

latentes. A #HUM CAFÉ quer expressar esse “espírito jovem”, colorido e livre. 

O layout abaixo embora não definitivo, representa a estrutura mínima que a 

#HUM CAFÉ precisa para prestar um atendimento diferenciado e gerar uma boa 

experiência de consumo. Trata-se de um design simples, mas com uma boa área para 

que clientes e colaboradores possam transitar sem riscos e sintam-se confortáveis. 

 



7 
 

2. ANÁLISE DE MERCADO 
 

2.1 PANORAMA E DIMENSIONAMENTO DO MERCADO 
 

Um levantamento da Euromonitor International, encomendado pela Associação 

Brasileira de Cafés Especiais (BSCA), realizado em 2017, traz resultados animadores 

que indicam um crescimento do mercado de cafés especiais. Trata-se de uma 

pesquisa baseada em um amplo levantamento do mercado, incluindo visitas in loco a 

cafeteiras e varejos em geral e entrevistas. O objetivo do estudo foi compreender o 

tamanho deste mercado no Brasil e projetar o crescimento para os próximos anos; 

bem como analisar os principais segmentos e posicionamentos de cafés especiais e 

identificar os principais canais de venda (varejo e foodservice), considerando as 

tendências que impactam este mercado; além de compreender o mercado de 

cafeterias no Brasil. 

Um dos destaques do estudo é a movimentação do mercado de cafés 

especiais, que somente em 2016 chegou ao valor de R$ 1,7 bi. Embora esta cifra 

represente apenas 2,8% do mercado total de cafés (varejo e foodservice), vem 

ganhando espaço ano a ano. 

De acordo com o estudo, o maior impulsionador do crescimento ainda são as 

cápsulas, com aumento de dois dígitos anualmente. Nesse sentido, há uma tendência 

de preocupação com o descarte e o impacto ambiental gerado, o que pode se 

desdobrar em versões de cápsulas retornáveis e biodegradáveis que ajudarão na 

expansão desta categoria. 

A expectativa é que até 2020, as vendas no varejo de cafés especiais dobrem 

de quantidade, passando a movimentar cerca de R$ 4 bilhões. Todavia, o maior 

volume ainda ficará com o grão que, segundo o levantamento, ainda terá mais 

relevância em cafeterias. Atualmente o grão é hoje responsável por de 40% a 50% 

do volume de vendas. Sabe-se que a demanda pelo grão está concentrada nos 

chamados coffee lover, nome dado aos consumidores que desejam replicar todo o 

processo de preparo do café em casa, desde a moagem até a realização do café.  

Segundo dados da Euromonitor, é possível dividir a evolução do mercado 

brasileiro de cafés em quatro estágios, conforme representação a seguir:  
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2.2 BARREIRAS À ENTRADA DE NOVOS COMPETIDORES 

Em 1979, Michael Porter publicou um artigo na Harvard Business Review, 

abordando a importância das forças competitivas para a estratégia organizacional. 

Naquela época, o autor já chamava a atenção para a ameaça de novos entrantes no 

mercado. Tal aspecto continua tendo um valor fundamental nos dias de hoje. E o que 

impede, ou pelo menos dificulta, o surgimento de novos entrantes são as chamadas 

barreiras à entrada, que nada mais são do que características de um mercado que o 

tornam mais difícil de ser conquistado por novos competidores 

Existem diversas barreiras de entrada no mercado-alvo do presente projeto. No 

caso da #HUM CAFÉ, a falta de reconhecimento da marca no mercado e a baixa 

experiência no segmento podem se tornar barreiras. A #HUM CAFÉ precisa ser vista 

e conhecida. Apostar na divulgação e conteúdo direcionados é uma obrigação nos 

tempos atuais. Criar promoções e parcerias com outros estabelecimentos da região 

também pode ajudar a diminuir a barreira.  

Outro ponto a considerar é a curva de aprendizado. Alguns ramos se 

caracterizam por uma operação complexa ou que demanda um aprendizado nem 

sempre fácil, como é o caso das cafeterias. Normalmente um novo concorrente se dá 

quando um grande barista entende que aprendeu o suficiente e decide abrir seu 
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próprio negócio.  Minicursos e workshops com baristas, encontros de estudiosos na 

área e degustações de produtos de primeira linha — além de lançamentos de 

novidades do mercado — podem garantir a presença de um novo e importante tipo de 

público na cafeteria e proporcionar aprendizado contínuo para o empreendedor. 

 

2.3 ESTRATÉGIAS DE SEGMENTAÇÃO 

Para o empreendimento em questão a segmentação demográfica foi a 

escolhida. Ela determina informações bastante específicas e frias, como idade, 

gênero, ocupação e classe social.  

Todavia, como o comportamento do consumidor vem se tornando cada vez 

mais dinâmico e variado, essa segmentação deve ser complementada pelos demais 

tipos, com destaque para a abordagem comportamental e psicográfica. 

Na disciplina de Modelagem de Negócios, em 2018, a empreendedora teve a 

oportunidade de mapear o mercado. Para tal foi proposta uma atividade onde se 

pudesse identificar de que maneira o negócio seria inovador e solucionador de algum 

problema. A partir da coleta de dados, por meio “entrevistas de problema”, foi possível 

identificar alguns aspectos relevantes sobre o mercado em si e sobre o público-alvo.  

As premissas chaves foram: 

• Qual o principal problema que sua empresa resolve? 

✓ Necessidade de um atendimento personalizado. 

• Quem tem o problema (segmento de clientes)? 

✓ Clientes de meia idade com médio poder aquisitivo e jovens adultos 

urbanos moradores da Zona Sul de Niterói, ambos apreciadores de um 

bom café. 

• Como é resolvido hoje? 

✓ Há poucas opções para os clientes e muitas não são verdadeiramente 

personalizadas ou não garantem uma boa relação custo x benefício. 

Após uma série de entrevistas foi explicitado o problema principal: 

atendimento deficiente ou pouco personalizado nas cafeterias. 

 

 

http://villacafe.com.br/blog/entenda-a-importancia-do-q-grader-na-torrefacao-de-cafe/?utm_source=blog&utm_campaign=rc_blogpost
http://villacafe.com.br/blog/entenda-a-importancia-do-q-grader-na-torrefacao-de-cafe/?utm_source=blog&utm_campaign=rc_blogpost
https://mindminers.com/Consumo/o-que-comportamento-consumidor
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2.4 DESCRIÇÃO DO PÚBLICO ALVO 

No processo de pesquisa, foi possível identificar dois grupos de consumidores 

neste mercado. O grupo intitulado de coffee lovers, que além de frequentarem 

cafeterias, fazem o café em casa, usando acessórios e cafés especiais adquiridos 

principalmente nos próprios estabelecimentos e que pagam mais caro por esse 

produto. 

O segundo grupo é o que aprecia cafés de maior valor agregado, porém compra 

no varejo (geralmente em empórios com produtos diferenciados) e em cápsulas, 

devido à conveniência e preparação rápida.  

Em valor, segundo algumas pesquisas feitas no mercado, os gastos são 

similares entre os dois grupos, mas o primeiro prefere um ambiente mais “descolado” 

onde ele possa conversar com outros amantes de café e trocar experiências. 

Aprofundando a conversas nas entrevistas foi possível notar que esse público 

gosta de curtir novos sabores, até confiam no marketing das redes e opiniões de 

amigos, mas suas decisões são pautadas pela própria experiência. Tal público 

normalmente é formado por pessoas entre 25 e 45 anos, que trabalham e têm prazer 

em se reunir com os amigos para experimentar um bom café. Dispõem de verba 

direcionada para esse item em seu planejamento financeiro e que consideram 

participar de cursos e workshops para entender melhor sobre o produto consumido. 

A #HUM CAFÉ pretende tornar-se um espaço de convívio social, lazer e até 

mesmo negócios para os moradores da zona sul de Niterói, especialmente Icaraí. 

 
 
2.5 ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA 

Os itens abaixo foram definidos para traçar o perfil do possível concorrente. É 

necessário que ao menos três itens figurem em seus negócios para que realmente 

possam ser considerados concorrentes.  

1.Café de qualidade;  

2. Diferentes formas de preparo;  

3. Ambiente agradável para conversar com amigos;  

4. Ampla oferta de cafés no cardápio;  
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5. Ampla oferta de opções de alimentação. 

Curto Café – O negócio oferece algumas formas de preparo, um ambiente muito bom 

e alguns baristas, mas não tem ampla oferta de alimentação. Seu diferencial é que 

todos os valores praticados são sugestivos, o cliente é que decide quanto vai pagar 

pelo produto, de acordo com sua experiência. 

Grão Café – Esse empreendimento é uma franquia que tem lojas em Niterói, Friburgo 

e Rio de Janeiro. Imprime uma personalidade própria com um ambiente agradável e 

ampla oferta no cardápio 

Café Reserva – Um ambiente muito bem decorado e acolhedor, com poucas opções 

de alimentação, mas com diversas formas de preparo da bebida. O dono faz a gestão 

do espaço e está sempre conversando com os clientes e pedindo feedback.  

Fabeni Café – A loja é pequena como o #HUM CAFÉ deverá ser, portanto em relação 

ao ambiente/layout é o que mais se aproxima. O proprietário também atua diretamente 

no gerenciamento. O cardápio é bem variado e existe diversas formas de preparo de 

cafés. Ele já vinha da experiência do Califórnia Coffe (franquia), quando decidiu abrir 

sua própria cafeteria. 

 

Foi realizada também a identificação de alguns concorrentes não alinhados com 

os meus objetivos 

1. Local barulhento  

2. Ambiente com pouco espaço  

3. Poucas formas de preparo disponíveis  

4. Poucas opções de cafés de qualidade  

5. Poucas opções de alimentação 

 

Exatamente o que não deve acontecer na #HUM CAFÉ.  O ambiente acolhedor 

para encontrar os amigos, fazer uma refeição tranquila, ler um livro ou simplesmente 

apreciar uma xícara de café é o que pode fazer a diferença na hora da escolha.  
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2.6 DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS FORNECEDORES 

Nessa fase ainda não foram definidos os fornecedores, mas já é possível traçar 

um perfil destes. Precisam ter uma gama de produtos substitutos para o cardápio de 

lanches, diversos tipos de grãos, assistência técnica ágil para os equipamentos, 

prazos aceitáveis e preços compatíveis com o mercado.  

Existem algumas empresas que oferecem todos esses serviços, sempre 

voltado para o mercado Horeca (hotéis, restaurantes e cafeterias), onde se é 

possível comprar desde açúcar, passando por cápsulas de gás para chantilly até 

equipamentos robustos para o preparo de café expresso. E claro, diversos tipos de 

grãos e moedores.  

Essas empresas geralmente possuem parcerias com grandes fazendas e 

marcas produtoras, tendo assim uma grande opção de blends. Um exemplo de 

fornecedor assim é a CoffeBar, em Recife. Não só é distribuidora, mas também 

fornece assistência técnica, equipamentos, utensílios e treinamento. 
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3. PLANO ESTRATÉGICO 
 
3.1 MISSÃO 

Criar um ambiente acolhedor, oferecendo cafés especiais e diferenciados, 

proporcionando satisfação e bem-estar por meio de produtos de qualidade e 

excelência no atendimento.  

 
3.2 VISÃO 

Ser reconhecida na cidade de Niterói como uma cafeteria de referência na 

troca de experiência cultural, inovação na oferta de diversos preparos de café e 

qualidade no atendimento. 

 
3.3 VALORES 

De forma intuitiva, a #HUM CAFÉ valoriza o que é especial. Ou seja, confere 

um valor maior ao produto ou serviço quando este se apresenta como especial. Nessa 

relação de troca entre a empresa e o cliente, os “valores” são distintos conforme suas 

experiências e visões. Ao alinhar suas expectativas, o negócio é bom para todos. 

Dessa forma são elencados abaixo alguns valores fundamentais: 

• O cliente é o foco; 

• Produção consciente e respeito ao meio ambiente; 

• Evolução e bem-estar de colaboradores; 

• Zelo pelas relações interpessoais; 

• Valorização de produtores nacionais. 
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3.4 ANÁLISE SWOT 

 
 
3.5 OBJETIVOS, METAS E INDICADORES 

Como o empreendimento iniciará de forma bem pequena, serão necessários 

grandes esforços para a conquista de clientes, portanto alguns objetivos precisam ser 

definidos: 

- Objetivo 1: Criar uma base de clientes. 

- Objetivo 2: Fidelizar essa base. 

- Objetivo 3: Aumentar a lucratividade e rentabilidade. 

- Objetivo 4: Aumentar o grau de satisfação de clientes. 

Esses objetivos estão intrinsecamente ligados. Ao aumentar o grau de 

satisfação de clientes, consequentemente a fidelização vem acompanhando e 

imediatamente a possibilidade de aumento na rentabilidade. Mas como? Definindo 

algumas metas iniciais que podem e devem ser revistas sempre que necessário. As 

metas para criar uma base de clientes estarão sempre ligadas ao plano de marketing 

do lançamento. Mas já se é possível definir algumas metas para retenção e satisfação: 

Metas: aumentar a base de clientes em 30% no primeiro ano; diminuir os custos em 

10% no mesmo período e melhorar o índice de satisfação com a empresa em até 20% 

ao longo de 01 ano. 
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Para avaliar o plano objetivos x metas será necessário a adoção de indicadores 

de desempenho que podem fornecer uma série de informações, como produtividade 

hora/colaborador, indicadores de qualidade, a fim de entender qualquer desvio no 

processo produtivo.  

Um exemplo de medição, é a quantidade de xícaras de café por não 

conformidade com o pedido. Existem diversos outros indicadores, como a capacidade 

produtiva dos equipamentos de café expresso, quantos ela consegue produzir em um 

determinado período sem a necessidade de manutenção. Independente da categoria, 

são todos importantes, pois fornecem a visão que a empresa necessita para enxergar 

os processos e obter uma análise sólida e alinhar com os objetivos traçados. 

Além disso, ao ficar atento ao ticket médio, por venda e por cliente, é possível 

identificar a performance do negócio. Assim fica mais fácil identificar quem compra 

mais e melhor e alterar as estratégias de atendimento, de forma a atingir as metas 

estabelecidas. 

 
3.6 PLANO DE AÇÃO E FORMAS DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO 

Desde o início da ideia, ainda na Disciplina de Modelagem, a empreendedora 

vem desenvolvendo alguns planos de ação. A seguir serão demonstradas as 

principais ações e formas de acompanhamento: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nº O quê Porque Onde Quando Quem Como

1
Base de conhecimento sobre o 

mercado de cafeterias

o mercado ainda é muito 

novo para a 

empreendedora

Através de buscas na 

NET, workshops, eventos 

de café, visita a diversas 

cafeterias

Contínuo Raquel Franco
Atualmente tenho focado no levantameno de 

custos de um curso de barista

2 Criação de micro empresa Necessidade legal Em uma EPS Até maio/2020 Raquel Franco Buscando EPS

3
Posicionar a empresa nas 

redes sociais

Desenvolvimento e 

fortalecimento da marca

Instagram, Facebook e 

Google Adwords
Após maio/2020 Raquel Franco

Através da elaboração de um plano de 

comunicação

4
Atuar na gestão da base de 

clientes

Identificar quem são os  

cliente e oferecer 

atendimento 

personalizado

Software de gestão de 

clientes

Na contratação da 

licença
Raquel Franco

Criando um grande banco de dados com as 

principais  informações relacionadas aos 

hábitos de consumo e dados cadastrais

5
Segmentar clientes por perfil 

de consumo

Entender melhor seu 

comportamento e oferecer 

melhor experiência de 

consumo

Na cafeteria e softwre 

de gestão
Contínuo Raquel Franco Classificação do tipo de cliente na base

6

Participar de exposições e 

feiras voltadas para os 

coffelovers

Finalidade de promoção da 

marca

Encontros e feiras para 

apreciadores de café

No primeiro ano de 

operação a cada 04 

meses, 

preferencialmente

Raquel Franco Whorkshops e degustação
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3.7 MODELO DE NEGÓCIOS 

A #HUM CAFÉ surge para suprir a necessidade de um atendimento 

diferenciado, onde o cliente seja o foco total da atenção. O intuito é proporcionar ao 

cliente a possibilidade de saborear cafés de diversas torras, preparados das mais 

variadas formas, e, além disso, trocar experiências com outros coffelovers em um 

ambiente aconchegante. Como método de demonstração a escolha foi pelo Lean 

Canvas. 
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4. MARKETING E VENDAS 
 
4.1 DESCRIÇÃO DETALHADA DO SERVIÇO 

O empreendimento terá como carro chefe e base dos produtos o café, em suas 

mais variadas formas de preparo, mas contará também com uma variedade de 

pequenos lanches, sanduíches, bolos, pães de queijo e demais alimentos que possam 

acompanhar a degustação de uma boa xícara de café. Alguns lanches serão 

preparados no estabelecimento, outros serão fornecidos por terceiros apenas com a 

finalização. 

Serão utilizados equipamentos modernos para a elaboração dos cafés e 

demais equipamentos necessários para armazenamento e guarda de alimentos. 

Haverá equipamentos para elaboração dos cafés, filtros de água, evitando o uso da 

água direto da torneira, lâmpadas, refrigeradores e fornos que consomem menos 

energia. Abaixo serão apresentados alguns tipos de preparo dos cafés. 

 

Filtragem: O pó é acondicionado em um filtro, de papel ou de pano, com adição de 

água quente não fervente por cima. Este método é muito utilizado na cultura brasileira 

de preparo, através de coadores caseiros e cafeteiras elétricas, dando origem ao 

tradicional cafezinho.         

 

                                         

 

Percolação: Método onde se coloca o pó de café no centro de um equipamento moka 

que, posicionado na chama do fogão, faz a água, que está na parte inferior, entrar em 

ebulição e pressionar o café líquido para um recipiente. É a forma mais utilizada para 

consumo de café na Europa. 
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Prensagem: Em um recipiente de vidro se coloca o pó de café misturado com água 

quente não fervente e em seguida introduz-se um filtro que é pressionado por um 

êmbolo que separa o pó do café já pronto para consumo. O método, que virou moda 

entre os norte-americanos, é conhecido como Prensa Francesa. 

 

                                               

 

Pressão: Conhecido como café expresso, neste preparo o café é moído na hora e 

acondicionado em um filtro que sofre uma pressão de água a 90ºC e 9 Kg de pressão 

durante 30 segundos em média, gerando uma bebida cremosa e aromática. Criado 

pelos franceses, o café expresso é considerado o método mais apropriado para 

apreciação de todas as nuances desta bebida. 
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4.2 DESCRIÇÃO DA INOVAÇÃO 

Inovar em pequenos negócios parece algo meio assustador e impensado para 

a maioria dos empreendedores, mas muitos já inovam sem nem saber que o estão 

fazendo, estão apenas tendo a necessidade de sobreviver a mercados e tempos 

incertos. Inovação é a matéria prima do empreendedor. Nada mais é do que um 

conjunto de maneiras de combinar os mais variados recursos.  

Na #HUM CAFÉ a inovação se dará principalmente através dos processos de 

atendimento. Criar um espaço personalizado de leitura onde o cliente possa se sentir 

confortável e estar mais tempo dentro do estabelecimento, permitindo assim aumentar 

a possibilidade do aumento de consumo, através de um atendimento diferenciado. 

Esse atendimento associado ao ambiente agradável deve gerar nele a 

sensação de um “lugar diferente’, que faça diferença na hora da escolha de um lugar 

para beber um café ou comer algo saboroso.  

 
4.3 PROPRIEDADE INTELECTUAL E/OU FORMAS DE EVITAR IMITAÇÕES 

O tipo de empreendimento é propício à imitação, já que é facilmente copiado, 

portanto a #HUM CAFÉ pretende focar no atendimento diferenciado e ambiente 

aconchegante, trazendo o universo do café como parte de sua rotina.  

Algumas ações são necessárias para proteger a identidade e a marca. No caso 

da marca, foi feita uma pesquisa no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) 

para identificar se o nome escolhido para a cafeteria estava disponível para uso. 

Também foi pesquisado sobre os domínios para a possível criação de um hotsite ou 

portal. Essa pesquisa foi feita no GoDaddy e o domínio #HUMCAFÉ está disponível. 

Abaixo a imagem com pesquisa de marca realizada em 09 de abril de 2019. 
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Abaixo a pesquisa de domínio realizada em 09 de abril de 2019 

 

 
4.4 EVOLUÇÃO PREVISTA DO SERVIÇO 

O empreendimento pretende evoluir ampliando suas ações culturais 

envolvendo música, debates culturais e tardes de degustação, objetivando que o local 

vire um ponto de encontro. 

Promover tardes ou noites de autógrafos para lançamentos de obras ligadas 

ao tema cafés, exposição de artistas independentes não exigem tanta estrutura e 

podem promover a marca. Além disso, vale destacar que promover a marca pode 

gerar economia com investimentos em campanhas de marketing e dessa forma 

aumentar a lucratividade. 

 
4.5 COMPARAÇÃO COM PRODUTOS SUBSTITUTOS E/OU CONCORRENTES 

Com a perspectiva de crescimento do mercado em 2020, a oferta de cafés 

especiais deve aumentar em virtude da boa qualidade do grão produzido no Brasil. 

Mas o mercado ainda é muito competitivo. Portanto é necessário acompanhar de perto 

os avanços do setor. 

 

Tendências de consumo: 
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Nessa última tendência é que se deve ter uma atenção especial, onde a 

aquisição do grão verde pode ser um diferencial em relação à concorrência, no quesito 

produto. 

 

 Características de consumo: 

 

 

Quando iniciada a pesquisa para o empreendimento, foram examinados 

diversos concorrentes na região, e essa comparação pode ser feita focando em alguns 

aspectos principais. No item 2.5 foram listados alguns itens definidos para traçar o 

perfil do concorrente e é possível englobá-los em três aspectos: 

• O atendimento prestado ao cliente 

• O produto oferecido 

• O preço praticado 

Em relação ao atendimento ao cliente, todos os estabelecimentos pesquisados 

tinham características marcantes, ou porque imprimiam a personalidade do dono ou 

porque eram franquias. No #HUM CAFÉ a empreendedora quer trazer essa 

característica de estar perto do cliente, de conversar com o cliente, trazendo assim 

esse diferencial. 

Com relação aos produtos, as cafeterias listadas ofereciam ao menos três tipos 

de preparo de cafés, somente uma delas ofertava mais de quatro formas. A oferta 

inicial será com pelo menos três formas de preparo, a filtragem, a prensagem francesa 

e a pressão (expresso).  

Com relação ao preço, todas praticavam valores muito parecidos no café 

expresso, já o preparado na prensa francesa, havia uma variação entre 10% e 20% 
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entre elas. As formas de pagamento praticadas são as mesmas por todas, espécie, 

débito e crédito. 

Como empresa nova no mercado a #HUM CAFÉ precisa se posicionar entre 

esses principais concorrentes na região. 

 

4.6 DETALHAMENTO DA ESTRATÉGIA DE ENTRADA NO MERCADO 

Como a #HUM CAFÉ será nova no segmento, a estratégia adotada é iniciar a 

atividade como microempresa, com poucos colaboradores e otimização de atividades 

e espaço físico. Outra escolha associada aos hábitos da empreendedora é o local de 

instalação da cafeteria, bairro onde reside há mais de 20 anos e conhece bastante os 

hábitos da região. Dessa forma, torna-se um pouco mais simples testar o 

empreendimento, começando de forma reduzida e com menos riscos. Assim é 

possível analisar melhor todos os processos produtivos e reduzir possíveis falhas. 

Ofertar uma boa experiência no consumo é um dos objetivos principais, ter uma 

boa rede wifi, livros, revistas, associado a um atendimento exclusivo pode levar a uma 

experiência que valha repassar, o que já garantiria um marketing boca a boca.  

Outra ideia é fomentar nesse momento as redes sociais, gerando muito 

conteúdo, interação e mostrando o dia a dia da cafeteria, os bastidores, a relação com 

os clientes e depoimentos de experts em café. 

 
4.7 FORMÇÃO DO PREÇO 

São diversas as formas de precificação de produtos em uma cafeteria, mas 

vamos falar primeiramente do “carro-chefe”, a xícara de café. São necessárias duas 

análises, uma sob a perspectiva interna do negócio, definindo mark-up. Primeiro qual 

é o CPV (custo do produto vendido) quando se fala em café? É a soma de cinco 

variáveis: 

• Preço do quilo do café dividido por 100 (=10 gr ou 01 xícara) 

• Custo do aluguel da máquina dividido pelo número de xícaras vendidas em um 

mês. 

• Custo do H/H na produção do café 

• Percentual do gasto de energia e água utilizado no preparo do café x total das 

contas  
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• Percentual da área do imóvel dedicado ao café (máquina + estoque de grãos) 

• Considerando a margem bruta, o imposto incidente não entra no cálculo. 

A segunda análise para a formação é sair um pouco da lógica matemática e 

entrar na do Marketing, ou seja, quanto os consumidores estão dispostos a pagar. 

Quem é o público? Qual a localização do estabelecimento? Qual o preço praticado 

nos principais concorrentes? O tipo de café é especial? Enfim, são muitos 

questionamentos a serem considerados na formação. 

Quanto a formação dos demais itens de cardápio a ideia é usar algo semelhante 

ao da xícara de café, considerando todos os insumos da produção, aproveitando a 

sazonalidade de alimentos com menor custo. 

 
4.8 DISTRIBUIÇÃO 

A praça nada mais é do que o local onde o produto será disponibilizado, que 

pode ser online ou por meio de lojas físicas. Outro fator a ser considerado é o de 

utilizar praças de produtos/serviços complementares. As decisões de distribuição 

influenciam diretamente todos os outros elementos do Mix.  

A escolha da praça para a implantação do #HUM CAFÉ foi muito mais que 

somente localização, mas também a cultura do bairro, os preços praticados na região, 

o perfil econômico e social de quem frequenta. A questão geográfica em relação a 

fornecedores não é um risco alto, desde que essa rede esteja muito bem estruturada, 

bem como o controle do estoque, considerando o mínimo operacional. 

 
4.9 PROMOÇÃO 

Com a proposta de ofertar cafés especiais, a #HUM CAFÉ precisa se 

diferenciar da concorrência investindo em estratégicas de marketing, como forma de 

impactar positivamente o negócio e auxiliando no fortalecimento da marca. Algumas 

ações já podem vir juntas com a implantação e as demais se darão de forma contínua. 

O cartão de fidelidade é algo já pensado e planejado, não só para que o cliente 

conheça o estabelecimento, mas principalmente para que ele retorne. 

O marketing digital é outro investimento necessário, afinal boas estratégias de 

comunicação podem surgir no ambiente da internet e a mais óbvia é investir nas redes 

sociais, criar perfil no Instagram e fanpage no Facebook, mostrando um pouco do 



24 
 

cardápio oferecido, bem como fotos do ambiente, permitindo assim a interação com o 

cliente. 

Um ponto relevante é a questão da responsabilidade social. A oferta de 

produtos orgânicos e reciclados em parte do negócio pode gerar uma boa impressão. 

Além disso, a possibilidade de refil em algum produto associado ao cartão fidelidade 

é uma ideia a ser mais explorada. Também será utilizada folheteria, principalmente no 

entorno da Loja. 

E por fim, os workshops e degustações são uma boa forma de atrair o público 

para o negócio (inclusão de novos produtos com degustação inicial). As trocas de 

estações são bons momentos para essas ações. E todas essas ações podem e devem 

estar disponíveis em um blog ou hotsite, entregando valor em forma de informação 

online.  

 
4.10 RELACIONAMENTO COM O CLIENTE 

Mostrar ao cliente que ele é especial é o que a #HUM CAFÉ pretende fazer. O 

cuidado com o ambiente e com o produto oferecido é essencial para trazer a 

experiência de consumo que o negócio deseja. O contato com o cliente logo após o 

consumo pode ser decisivo para antecipar suas necessidades. Muitos pontos podem 

ser observados a partir desse momento em relação à percepção do cliente. Estimular 

feedback pode ser uma maneira de ouvir o cliente de forma clara e livre de 

desconforto. 

Pesquisas de satisfação podem ser um bom método para ouvir essas 

impressões. O uso das mídias sociais no atendimento ao cliente é algo muito comum, 

o Facebook e Twitter são os principais canais de comunicação usados. Pela 

característica do canal, a agilidade é fundamental.  

Conhecer bem a forma como o cliente interage pode ser facilitador nesse 

processo. Buscar um retorno e demonstrar o quanto ele é importante reforça a 

relevância do canal e da marca. Embora as relações entre uma cafeteria e seus 

clientes sejam mais dinâmicas, não se pode desprezar o contato via e-mail, portanto 

um endereço onde ele possa fazer seus comentários, sugestões ou mesmo obter 

informações também precisa ser disponibilizado. 
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5. PLANO FINANCEIRO 

Para analisar a viabilidade do projeto, a empreendedora desenvolveu uma 

análise financeira de forma a demonstrar todos os investimentos necessários à 

implantação do negócio. A ideia é criar uma reflexão e destacar a importância da 

análise econômica financeira. 

Dentre os vários métodos utilizados para a realização da análise de 

investimentos, este estudo procurou explanar sobre: Taxa Interna de Retorno (TIR), 

Valor Presente Líquido (VPL) e Período de Retorno de Capital (Payback). 

 
5.1 INVESTIMENTOS PRÉ-OPERACIONAIS 

Os investimentos pré-operacionais normalmente incluem despesas com a 

abertura do empreendimento e set-up, tais como registros na Junta Comercial, Corpo 

de Bombeiros, Vigilância Sanitária e Prefeitura. Nessas despesas são consideradas 

também as destinadas reformas, e material de Propaganda e Marketing para o 

lançamento da cafeteria. Além dos custos relacionados aos equipamentos e todo o 

mobiliário necessário para o funcionamento do empreendimento. 

 

Os valores listados na tabela acima foram estimados através de cotações 

físicas ou em lojas virtuais. Além da pesquisa com possíveis fornecedores. Em relação 

as despesas com taxas e licenças, a consulta foi feita em sites especializados em 

tributação e registros empresariais. 

Investimentos em obras e instalações Período 0 Total ANO 1 Total ANO 2 Total ANO 3
Reformas 3.000,00 0,00 0,00 0,00

Taxas e licenças 1.200,00 0,00 0,00 0,00

Alvará 500,00 0,00 0,00 0,00

Lançamento do Empreendimento 600,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Total 5.300,00 0,00 0,00 0,00

Aquisição de equipamentos e material permanente Período 0 Total ANO 1 Total ANO 2 Total ANO 3
Maquina profissional café expresso com moagem 4.800,00 0,00 0,00 0,00

Biblioteca 700,00

Maquina chocolateria 5,0 litros 1.400,00 0,00 0,00 0,00

Liquidificadores 350,00 0,00 0,00 0,00

Estufa para salgados 260,00 0,00 0,00 0,00

Microondas 500,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliário 4.500,00 0,00 0,00 0,00

Utensílios em geral (xícaras, copos, pratos, talheres e outros) 4.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00

Total 16.510,00 0,00 1.000,00 1.000,00

Total 21.810,00 0,00 1.000,00 1.000,00

Investimentos do empreendimento
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5.2 PROJEÇÃO DE RECEITAS 

Existem algumas formas para a projeção de receitas em um novo negócio. Para 

o empreendimento em questão foi baseada no mercado, sempre considerando a 

sazonalidade. A observação de negócios semelhantes, da mesma área de atuação, 

tamanho e localização próxima. Algumas publicações especializadas também foram 

consideradas, principalmente pesquisas que indiquem as tendências de crescimento 

do setor.  

Abaixo a tabela com a projeção de receitas 

 

 
5.3 PROJEÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS 

Foram avaliados os diversos custos e despesas necessárias para o início das 

atividades da cafeteria. 

 
 

Total ANO 1 Total ANO 2 Total ANO 3

2620 2990 3360

6600 6790 7080

2640 3030 3360

1440 1760 2000

2640 2970 3440

900 1070 1360

3060 3350 3680

12800 15600 16800

2400 3000 3240

2510 2940 3360

2400 3000 3240

3600 4200 4440

2030 2240 2420

1700 2620 3010

2830 2950 3150

3 4 3

50173 58514 63943

Preço Valor Reajuste anual Total ANO 1 Total ANO 2 Total ANO 3
Café Expresso curto 25 - 35 ml 4,00 6% 10.480,00 12.677,60 15.101,18
Café Expresso brasileiro  40 - 50 ml 5,80 6% 38.280,00 41.744,92 46.139,51
Café Expresso com chantilly - 50 ml 6,20 6% 16.368,00 19.913,16 23.406,84
Capuccino - 50 ml 6,20 6% 8.928,00 11.566,72 13.932,64
Café Latte - 50 ml 5,00 6% 13.200,00 15.741,00 19.325,92
Chocolate Quente - 50 ml 4,00 6% 3.600,00 4.536,80 6.112,38
Croissant com manteiga 8,20 6% 25.092,00 29.118,20 33.905,75
Pão de queijo  - unidade 1,00 6% 12.800,00 16.536,00 18.876,48
Torrada Petrópolis com manteiga ou geléia 9,00 6% 21.600,00 28.620,00 32.764,18
Bolo quadriculado pedaço 9,00 6% 22.590,00 28.047,60 33.977,66
Cookie - unidade 5,00 6% 12.000,00 15.900,00 18.202,32
Brownie - Unidade 4,00 6% 14.400,00 17.808,00 19.955,14
Água com gás 4,00 4% 8.120,00 9.318,40 10.469,89
Água sem gás 4,00 4% 6.800,00 10.899,20 13.022,46
Refrigerantes diversos lata 350 ml 6,00 4% 16.980,00 18.408,00 20.442,24
Eventos 600,00 4% 1.800,00 2.400,00 2.400,00

233.038,00 283.235,60 328.034,60

Refrigerantes diversos lata 350 ml

Torrada Petrópolis com manteiga ou geléia

Croissant com manteiga

Cookie - unidade

Eventos

Total de Vendas

Projeção de Vendas

Brownie - Unidade

Água com gás

Água sem gás

Demanda Total ---->>>

Quantidade
Café Expresso curto 25 - 35 ml

Chocolate Quente - 50 ml

Bolo quadriculado pedaço

Café Latte - 50 ml

Café Expresso brasileiro  40 - 50 ml

Capuccino - 50 ml

Café Expresso com chantilly - 50 ml

Pão de queijo -  unidade

Receita 

de 

Vendas
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5.3.1 Custos com insumos e materiais 
 
 Precificar o produto de maneira correta é essencial. Para as bebidas 

oferecidas onde a base é o café foi necessário fazer um levantamento de todos os 

produtos envolvidos na confecção do café, tais como açúcar, café em grãos, leite entre 

outros, a partir daí definir os custos por dose. Além dessa análise, a pesquisa de 

mercado também foi considerada. Para os demais produtos o custo principal 

considerado é o de aquisição, uma vez que a produção é terceirizada, agregando os 

custos indiretos.  

 As avaliações dos custos e despesas com insumos estão apresentadas 

abaixo: 

 

 
 
 
  

Custos com produtos Insumos Total ANO 1 Total ANO 2 Total ANO 3
Café Expresso curto 25 - 35 ml 0,79 2.070,59 2.362,10 2.654,40
Café Expresso brasileiro  40 - 50 ml 0,90 5.940,90 6.111,00 6.372,00
Café Expresso com chantilly - 50 ml 0,99 2.614,59 2.999,70 3.326,40
Capuccino - 50 ml 2,00 2.882,00 3.520,00 4.000,00
Café Latte - 50 ml 1,00 2.641,00 2.970,00 3.440,00
Chocolate Quente - 50 ml 1,15 1.036,15 1.230,50 1.564,00
Croissant com manteiga 2,00 6.122,00 6.700,00 7.360,00
Pão de queijo -  unidade 0,17 2.176,17 2.652,00 2.856,00
Torrada Petrópolis com manteiga ou geléia 1,50 3.601,50 4.500,00 4.860,00
Bolo quadriculado pedaço 2,00 5.022,00 5.880,00 6.720,00
Cookie - unidade 2,00 4.802,00 6.000,00 6.480,00
Brownie - Unidade 2,00 7.202,00 8.400,00 8.880,00
Água com gás 0,50 1.015,50 1.120,00 1.210,00
Água sem gás 0,65 1.105,65 1.703,00 1.956,50
Refrigerantes diversos lata 350 ml 1,70 4.812,70 5.015,00 5.355,00
Descartáveis 6.000,00 6.000,00 6.000,00
Embalagens 6000,00 6.000,00 6.000,00

Total 59.044,75 67.163,30 73.034,30

Custos com serviços Total ANO 1 Total ANO 2 Total ANO 3

Eventos 200,00 600,00 800,00 600,00

Total 600,00 800,00 800,00

Total 59.644,75 67.963,30 73.834,30

Projeção de custos
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5.3.2 Despesas Gerais 
 

Ainda na planilha financeira, é possível identificar as despesas gerais definidas 

para o empreendimento. 

 

 

5.3.3 Despesas com pessoal 
 
 Nas despesas pessoais foram consideradas as despesas com um atendente, 

um barista e o próprio empreendedor. O percentual de encargos aplicados ao salário 

engloba vale transporte, INSS, IRFF, FGTS e demais impostos incidentes sobre a 

folha. 

 

 
 
 
 

 

 

 

Administrativas e de escritório Item mensal? Valor mensal Total ANO 1 Total ANO 2 Total ANO 3
Material de higiene e limpeza sim 280,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00

Material de escritório sim 100,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

Aluguel sim 2.500,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

Total 34.560,00 34.560,00 34.560,00

Marketing e comercialização Item mensal? Valor mensal Total ANO 1 Total ANO 2 Total ANO 3
Marketing nas Redes Sociais sim 100,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

Publicidade e Propaganda sim 100,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

Uniformes Atendimento não 300,00 300,00 300,00

Revistas e livros não 300,00 300,00 300,00

Total 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Serviços de terceiros Item mensal? Valor mensal Total ANO 1 Total ANO 2 Total ANO 3
Contabilidade sim 998 11.976,00 11.976,00 11.976,00

Total 11.976,00 11.976,00 11.976,00

Outras despesas Item mensal? Valor mensal Total ANO 1 Total ANO 2 Total ANO 3
Energia sim 750 9.000,00 9.000,00 9.000,00

Água sim 320 3.840,00 3.840,00 3.840,00

Gás sim 120 1.440,00 1.440,00 1.440,00

Hospedagem website sim 50 600,00 600,00 600,00

Domínio não 38 38,00 38,00 38,00

Internet e telefone sim 100 1.200,00 1.200,00 1.200,00

Total 16.118,00 16.118,00 16.118,00

65.654,00 65.654,00 65.654,00

Projeção das Despesas Gerais

Total das Despesas 

Tipo de profissional Salário % de encargos Quantidade Total ANO 1 Total ANO 2 Total ANO 3
Atendente 1.157,32 75% 1 25.461,04 25.461,04 25.461,04

Barista 1.916,43 75% 1 42.161,46 42.161,46 42.161,46

Empreendedor 2.500,00 20% 1 38.500,00 38.500,00 38.500,00

106.122,50 106.122,50 106.122,50

Despesas com pessoal (profissionais da área administrativa e de atividades de apoio)

Total de Despesas com Pessoal
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5.4 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 

 Como a #HUM CAFÉ foi enquadrada no Simples Nacional, como empresa de 

comércio e receita bruta de até R$ 180.000,00 a alíquota incide sobre o percentual 

médio de impostos pagos sobre a venda de produtos e serviços. 

 
 
5.5 RESULTADOS 

O demonstrativo de resultado do exercício auxilia no acompanhamento da 

performance financeira da empresa em um determinado período A tabela de 

resultados abaixo representa o resumo da planilha financeira utilizada no 

empreendimento da #HUM CAFÉ, para a análise de viabilidade do empreendimento.  

 

%

4%

4%

0%

Base de cálculo para impostos

Percentual médio de impostos pagos sobre a venda de produtos

Percentual médio de impostos pagos sobre a venda de serviços

Percentual médio de impostos pagos sobre o lucro

Ano 1 Ano 2 Ano 3

Receita Bruta Total 231.238,00 280.835,60 325.634,60

Café Expresso curto 25 - 35 ml 10.480,00 12.677,60 15.101,18

Café Expresso brasileiro  40 - 50 ml 38.280,00 41.744,92 46.139,51

Café Expresso com chantilly - 50 ml 16.368,00 19.913,16 23.406,84

Capuccino - 50 ml 8.928,00 11.566,72 13.932,64

Café Latte - 50 ml 13.200,00 15.741,00 19.325,92

Chocolate Quente - 50 ml 3.600,00 4.536,80 6.112,38

Croissant com manteiga 25.092,00 29.118,20 33.905,75

Pão de queijo -  unidade 12.800,00 16.536,00 18.876,48

Torrada Petrópolis com manteiga ou geléia 21.600,00 28.620,00 32.764,18

Bolo quadriculado pedaço 22.590,00 28.047,60 33.977,66

Cookie - unidade 12.000,00 15.900,00 18.202,32

Brownie - Unidade 14.400,00 17.808,00 19.955,14

Água com gás 8.120,00 9.318,40 10.469,89

Água sem gás 6.800,00 10.899,20 13.022,46

Refrigerantes diversos lata 350 ml 16.980,00 18.408,00 20.442,24

Eventos 1.800,00 2.400,00 2.400,00

Demanda Total ---->>> 233.038,00 283.235,60 328.034,60

(-) Impostos e deduções sobre vendas 18.643,04 22.658,85 26.242,77

Receita Líquida 212.594,96 258.176,75 299.391,83

(-) Custos dos produtos e serviços 59.644,75 67.963,30 73.834,30

Margem de Contribuição 152.950,21 190.213,45 225.557,53

Margem (%) 66% 68% 69%

Despesas 171.776,50 171.776,50 171.776,50

Despesas administrativas e de escritório 34.560,00 34.560,00 34.560,00

Despesas de marketing e comercialização 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Despesas com serviços de terceiros 11.976,00 11.976,00 11.976,00

Outras despesas 16.118,00 16.118,00 16.118,00

Despesas com Pessoal 106.122,50 106.122,50 106.122,50

Lucro Bruto -18.826,29 18.436,95 53.781,03

(-) Impostos s/ Lucro 0,00 0,00 0,00

Lucro Líquido -18.826,29 18.436,95 53.781,03

Projeção de resultados
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5.6 FLUXO DE CAIXA 

O fluxo de caixa basicamente analisa o saldo disponível do empreendimento, 

permitindo que se faça um balanço correto do capital da empresa, onde estão sendo 

empregados os recursos e para qual finalidade. Na #HUM CAFÉ a receita principal 

vem dos itens que envolvem o produto café, mas existem diversos outros produtos 

que compõem as vendas diretas. Sobre as saídas, vale ressaltar que grande parte 

das despesas fica a cargo das despesas com pessoal. 

Abaixo a tabela com o saldo do fluxo de caixa: 

 
Períodos Período 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 

Fluxo de caixa líquido -21.810,00 -18.826,29 17.436,95 52.781,03 

Fluxo de caixa acumulado -21.810,00 -40.636,29 -23.199,34 29.581,69 

 
 
5.7 ANÁLISE DE INVESTIMENTOS 

Para analisar o investimento na #HUM CAFÉ e definir se o projeto é viável o 

suficiente, foram calculados a TIR, o VPL, o payback e o ponto de equilíbrio, 

considerando o fluxo de caixa. 

Abaixo a tabela com os valores encontrados: 

Indicadores Valores 

TIR 27% 

VPL 12.849,94 

O payback se dá ao longo do terceiro ano. Para taxa de desconto, foi utilizada 

taxa 3 (três) vezes o valor da inflação prevista para o ano de 2020. E o ponto de 

equilíbrio do empreendimento é de 90 vendas/dias, compostas por mais de um item 

do cardápio. 

 

 

 

 

  

12%

Taxa de desconto

Ponto de Equilíbrio 90 Vendas/dia
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