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RESUMO 

 

 

A cultura cervejeira é bastante forte em diversos países do mundo, como Alemanha, 

República Tcheca e Áustria. No Brasil, podemos notar um fomento cada vez maior 

dessa cultura, com um crescimento acentuado nos últimos anos para as cervejas 

chamadas artesanais, que seguem as Leis da Pureza (Reinheitsgebot), uma norma 

criada em 1516 na Baviera que diz: toda cerveja só pode ser fabricada com três 

ingredientes, água, malte de cevada e lúpulo. Todavia, embora exista um grande 

potencial de consumo para esse mercado, ainda existe um grande receio por parte da 

população em experimentar esse produto diferenciado, seja por conta dos seus 

sabores mais complexos que as cervejas tradicionais, ou pelo seu preço mais elevado 

em relação às demais. Nesse sentido, o plano de empreendimento da BIERHAUS é 

solucionar essa demanda de mercado, ao suprir as necessidades de informação do 

cliente no momento da compra. As cervejas artesanais estão disponíveis em diversas 

lojas e mercados, porém, a falta de informação e orientação no momento da compra 

podem levar muitos consumidores a uma compra incorreta e uma consequente 

insatisfação. A BIERHAUS, por meio da expertise de seus colaboradores, irá 

proporcionar ao consumidor todo o suporte necessário, tanto no entendimento do seu 

próprio gosto, quanto na escolha do produto ideal para o momento desejado. 

 

 

Palavras-chave: Cerveja Artesanal; Fabricação caseira; Cultura cervejeira. 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

 

Brewing culture is quite strong in several countries around the world, such as 

Germany, the Czech Republic and Austria. In Brazil, we can see an increasing growth 

of this culture, with a marked growth in recent years for so-called craft beer, which 

follow the Laws of Purity (Reinheitsgebot), a rule created in 1516 in Bavaria that says: 

every beer has to be made with three ingredients: water, barley malt and hops. 

However, while there is great potential for consumption in this market, there is still a 

great fear from the public on trying this differentiated product, either because of its 

more complex flavors than traditional beers, or because of the higher price. Thinking 

about that, BIERHAUS's business plan is to solve this market demand by supplying the 

customer's information needed at the time of purchase. Handcrafted beers are 

available in a variety of stores and markets, however, the lack of information and 

guidance at the time of purchase can lead many consumers to an incorrect purchase 

and a consequent dissatisfaction. BIERHAUS, through the expertise of its employees, 

will provide the consumer all the necessary support, both in the understanding of their 

own taste and in the choice of the ideal product for the desired moment.  
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Sumário Executivo 

 

BIERHAUS 
 
A BIERHAUS é um empreendimento que visa 
fomentar a cultura cervejeira e a fabricação 
caseira na região da cidade de Niterói  
 

Missão: Difundir a cultura cervejeira na cidade 
de Niterói 

Visão: Ser uma marca reconhecida por sua 
qualidade no mercado cervejeiro 

Valores:  

 Responsabilidade e comprometimento; 

 Agregação de valor; 

 Inovação; 

 Respeito com stakeholders e clientes 

Informações Financeiras 
Investimento Inicial: R$ 90.050,00 
VPL (15%): R$ 9.624,92 
TIR: 17% 
Payback: 3,6 
 

 

Problema 
A falta de informação no momento da compra 
de cerveja artesanal, que leva à decepção do 
consumidor e à desistência dessa prática de 
consumo. 
 

Solução 
Atendimento personalizado, especializado e 
individual, que permita ao cliente saber 
exatamente o que está adquirindo e o que 
deve esperar de sua compra, buscando a 
fidelização. 
 

Mercado Alvo 
Consumidores de bebidas fermentadas em 
geral, foco nas classes A e B, faixa etária alvo 
de 25-50 anos, maioria dos indivíduos do sexo 
masculino. 
 

Vantagens competitivas 
Diferenciação no atendimento e maior nível 
de satisfação do cliente.  
 

Estratégia de Mercado 
Prospectar em feiras e eventos relacionados 
ao assunto e ter uma forte divulgação boca a 
boca. 
 

Modelo de Receita 
Comercialização de rótulos de cerveja, 
insumos para fabricação caseira e objetos 
acessórios/decorativos. 
 
 

 

  Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

Receita Bruta   R$179.436,00 R$419.790,00 R$482.764,50 R$557.490,78 R$643.578,39 

Despesa   R$275.760,00 R$340.560,00 R$404.760,00 R$404.760,00 R$404.760,00 

Líquido -R$90.050,00 -R$109.422,83 R$39.349,95 R$32.141,87 R$99.769,16 R$177.678,44 





























3.         Plano Estratégico 

3.1-   Missão 

Difundir a cultura cervejeira na cidade de Niterói. 

3.2-   Visão 

Ser uma marca reconhecida por sua qualidade no mercado cervejeiro. 

3.3-   Valores 

·            Responsabilidade e comprometimento; 

·            Agregação de valor; 

·            Inovação; 

·            Respeito com stakeholders e clientes 

 3.4-   Análise SWOT          

 



3.5-   Objetivos e Metas 

Nosso objetivo é escalar o negócio aos poucos, começando com uma loja de 

vender de rótulos e produtos cervejeiros com foco no atendimento personalizado e 

com expertise e no futuro evoluir para venda de insumos de fabricação caseira de 

cerveja, realização de cursos e workshops sobre fabricação e no futuro entrar no 

modelo de franquias. 

 

3.5.1- Algumas premissas: 

·    Os colaboradores são honestos, especializados e assíduos com resultados e 

entregas. 

·   Iremos prospectar clientes e haverá retorno eficiente, possibilitando nosso 

crescimento. 

3.5.2- Estratégias: 

·         Identificar parceiros que se identificam com os valores da empresa; 

·         Consultar o histórico de serviços feitos pelo potencial colaborador; 

·         Prospectar para potenciais clientes nas redes sociais; 

·         Estar presente em palestras no campo da cerveja artesanal; 

·         Buscar networking; 

·         Identificar clientes que comprariam a ideia; 

·         Prospectar em Eventos, Festas, bares e restaurantes, entre outros lugares. 

  

 

 

 

 



3.6-   Ações Estratégicas 

 

  Plano O quê? Indicadores 

 Cliente Identificação dos clientes em potencial Consumidores de cerveja em 

geral. 

Estratégia  Definição geral do plano estratégico: visão, 

missão, mercado, público-alvo. 

Validação do 

empreendimento. 

Financeiro  Planos e projeções financeiras, curto e 

longo prazo, valor médio dos produtos e 

viabilidade do negócio. 

Desenvolvimento e 

apresentação do relatório.  

Marketing  Prospecção de clientes, divulgação nas 

redes sociais, eventos e networking.   

Contato com Empresas e 

potenciais clientes  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.7- Indicadores (Métrica) 

Balanced Score Card. 

  

 3.7.1- Perspectiva financeira 

 O principal objetivo financeiro é manter um aumento contínuo das receitas e da 

rentabilidade. 

Indicadores:Demonstrativos financeiros. 

3.7.2- Perspectiva dos clientes 

O objetivo é mostrar ao mercado que nosso serviço é melhor do que o serviço 

dos  concorrentes. 

Indicadores: Pesquisas de satisfação com os clientes 

3.7.3- Perspectiva dos processos internos do negócio 

  

O objetivo é alcançar a excelência no controle de qualidade do atendimento e 

das inovações. 

Indicadores: Relatórios de serviço de atendimento ao cliente e redes sociais. 

3.7.4- Perspectiva de aprendizado e conhecimento 



O objetivo é sempre aumentar a nossa capacidade e mudança e aprimoramento, 

por meio da busca constante por  treinamento e capacitação dos funcionários. 

Indicadores: Número de horas de treinamentos e certificados de treinamentos 

realizados pelos funcionários. 

 

3.8 - Mapa de ação estratégico 

 

 
Perspectiva 

 
Objetivos 

 
Metas 

 
Indicadores 

 
Iniciativas 

 
 
Financeira 

Aumento 
contínuo das 

receitas 

Aumentar a 
receita líquida 
em 10% a cada 

ano 

Demonstrativos 
Financeiros 

Desenvolver 
novas 

oportunidades de 
negócio e 

melhoria contínua 
no serviço 

 
 
Cliente 

Definir um 
ticket médio 

alto 

Aumentar o valor 
médio das 
vendas por 

clientes em 15% 
a cada ano 

Valor individual 
das notas 

fiscais de cada 
venda 

Melhorar o Mix 
de produtos, criar 

ofertas e 
promoções. 

 
 
Processos 
Internos 

Oferecer novos 
canais de 

vendas 

Dedicar ao 
menos 25% das 

vendas para 
desenvolvimento 
dos novos canais 

de venda 

O percentual de 
vendas em cada 

canal 

Implementar a 
loja virtual e 

programas de 
fidelização de 

consumo 
(assinatura, clube 

etc) 

 
 
Aprendizado e 
crescimento 

Capacitação 
contínua dos 

colaboradores 

Treinar 100% da 
equipe de vendas 

As horas e os 
certificados de 
treinamentos 

realizados 

Desenvolver 
parcerias com 
empresas que 
realizam esses 

cursos. 

 



3.9 -   Lean Canvas 

 

Foi utilizado o modelo de Lean Canvas para esquematização do negócio já que 

trata-se de um negócio que ainda não se encontra em funcionamento e que está na 

busca pelo aperfeiçoamento do seu modelo de negócio. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.10-    Value Proposition Canvas 

 
 

3.10.1 - Perfil do cliente 

3.10.1.1 Tarefas do cliente 

 

3.10.1.1.1       – Tarefa funcional: Comprar uma cerveja artesanal 

 

3.10.1.1.2       – Tarefa social: Diferenciação por consumir um produto Premium 

 

3.10.1.1.3       – Tarefa emocional: Ter satisfação na sua compra 

 

Em minha opinião, a tarefa mais importante do cliente a ser satisfeita pelo 

negócio é a tarefa emocional, de experimentar algo novo e estar satisfeito com a sua 

aquisição. No caso da cerveja artesanal, existem muitas lojas e mercados que 

comercializam, porém não dão suporte ao cliente para ajudá-lo a escolher qual tipo de 

produto é mais apropriado. Isso causa uma decepção no cliente e muita das vezes um 

abandono por parte dele à esse tipo de produto. 

 

 



3.10.1.2  –    Dores do cliente (Em ordem decrescente de gravidade) 

3.10.1.2.1          – Resultados, problemas e características indesejadas (mais grave):  O 

cliente já é consumidor das cervejas de massa comum (Standard Lager) e não está 

satisfeito com o produto que está sendo consumindo, sendo assim , deseja conhecer 

um produto diferenciado. 

 

3.10.1.2.2          – Obstáculos (gravidade média): A falta de informação sobre os 

variados tipos de cerveja artesanal e também o custo mais elevado deste produto em 

relação à cerveja tradicional de massa. 

 

3.10.1.2.3          – Riscos (gravidade moderada / baixa): Adquirir um produto que não é 

o ideal para as suas expectativas e acabar se frustrando com esse segmento de 

produtos. 

 

3.10.1.3   –    Ganhos do cliente 

3.10.1.3.1          - Ganhos necessários: Consumir uma cerveja artesanal 

3.10.1.3.2          - Ganhos esperados: Ficar satisfeito com a cerveja escolhida 

3.10.1.3.3           - Ganhos desejados: Gostar tanto da sua escolha que o encoraje a 

experimentar outras opções de cerveja. 

3.10.1.3.4          - Ganhos inesperados: Ficar tão satisfeito com a cerveja escolhida a 

ponto de consumir outros tipos de produtos relacionados ao produto inicial. 

 

3.10.2 -  Mapa de Valor 

3.10.2.1   – Produtos e Serviços 

Rótulos de cerveja artesanal; 

Objetos decorativos de cerveja; 

Acessórios de cerveja (copos, porta copos, abridores etc); 



Insumos para fabricação caseira; 

Equipamentos para fabricação caseira; 

Porém a meu ver, a diferenciação do negócio é no serviço, onde a expertise e o 

excelente atendimento do CEO irão criar a atmosfera acolhedora e fidelizada que 

desejo para os clientes do negócio. Isso  é melhor explicado no item abaixo. 

 3.10.2.2   – Analgésicos 

As dores do cliente serão sanadas por meio do suporte e atendimento. Ao 

comprar uma cerveja artesanal sem conhecimento do que está sendo comprado, como 

consumir ou como harmonizar, muitos consumidores acabam por se decepcionar. 

O grande diferencial da BIERHAUS será a forma de vender, tomando como 

exemplo diversas lojas de vinhos, onde existe um sommelier que pode orientar o 

cliente sobre qual bebida comprar para harmonizar com determinada comida ou 

determinado evento que o cliente esteja planejando.  

Da mesma forma será feito na BIERHAUS, dando todo suporte e assistência ao 

cliente na escolha do rótulo, promovendo degustações e explicações sobre alguns 

estilos e rótulos, ambientando o cliente nesse rico universo da cerveja e estimulando-o 

a comprar não apenas o produto, mas a experiência em si. 

 3.10.2.3   – Criadores de ganho 

 O grande objetivo desse negócio é difundir a cultura cervejeira para cada vez 

mais pessoas, e levar ao consumidor comum a maior quantidade possível de 

informação sobre o produto que está sendo adquirido. 

A cultura de fabricação caseira de cerveja é bastante colaborativa e com um 

grande senso comunitário, de forma que o trato próximo com o cliente, além é claro, 

do alto conhecimento necessário ao empreendedor, irão criar uma atmosfera intimista 

e acolhedora, onde os clientes poderão esclarecer suas dúvidas, trocar ideias, discutir 

receitas etc. O grande objetivo da BIERHAUS é cada vez mais converter curiosos em 

verdadeiros amantes da cerveja artesanal. 



 4.    Marketing e Vendas 

 4.1- Produto 
 

A BIERHAUS é uma loja que pretende acima de tudo fomentar a cultura 

cervejeira na comunidade que a cerca, apostando na oferta de produtos variados 

relacionados ao tema e principalmente no atendimento especializado, oferecendo 

toda a informação necessária para que o cliente possa se satisfazer completamente 

com sua compra. 

 

Os principais produtos oferecidos pela loja serão: 

 

● Rótulos de cerveja artesanal; 

● Objetos decorativos e acessórios de cerveja; 

● Insumos para fabricação caseira; 

4.1.1 -  Rótulos de cerveja artesanal 

 

Serão comercializados diversos rótulos dos mais variados estilos de cerveja, 

produzidos por cervejarias de vários locais do mundo. Esses rótulos serão 

primeiramente na loja física e futuramente, após a implementação da loja online, 

também serão comercializados na internet. 

A idéia é ter a maior variedade possível de rótulos, de forma que possa aumentar 

a chance de, aliando a variedade de opções e a expertise dos nosso colaboradores, 

auxiliar o cliente em realizar uma compra satisfatória. 

 

4.1.2 - Objetos decorativos e acessórios 

 

Esses itens são muito procurados por consumidores de cervejas artesanais e por 

colecionadores. Tratam-se de objetos utilitários, que são utilizados para consumo de 

cerveja (copos, canecas, taças, porta copos, embalagens térmicas, abridores etc), assim 

como também objetivos utilizados como decoração (bonecos, quadros, posters, placas 

luminárias etc).  



Acredito que esses itens secundários podem gerar uma boa receita quando 

comercializados como objetivos acessórios ou complementares aos rótulos de cerveja 

artesanal. 

 

4.1.3 - Insumos para fabricação caseira 

 

Um dos objetivos do empreendimento é estimular a prática de fabricação caseira 

de cerveja e para tal, é necessário um suporte qualificado em relação à matéria-prima 

para a preparação das mais variadas receitas.  

Por isso, serão comercializados insumos para fabricação caseira de cerveja 

artesanal (grãos de malte, lúpulos variados, aditivos variados etc) e também os 

equipamentos que permitam essa produção (panelas, baldes, termômetros, colheres 

etc). 

 

4.2- Inovação 

 

A grande inovação relativa à essa ideia de negócio é uma inovação em serviço, 

com a expertise do atendimento ao cliente, onde o principal foco de todos os 

colaboradores é a satisfação do cliente com a compra realizada e, a partir disso, na 

fidelização desse cliente tanto quanto ao consumo desse tipo de produtos, quanto 

principalmente na utilização de nossa loja para tal. 

 

4.3- Propriedade intelectual 

Existem diversas outras empresas voltadas para esse segmento, porém, cada 

uma delas tem o seu foco. Realizaremos o registro de nossa marca no Instituto 

Nacional de Propriedade Intelectual (INPI), para promovermos assim a restrição da 

nossa marca e impossibilitar a replicação do design e layout dos nossos logotipos, 

entre outras características. De acordo com pesquisa no INPI, não existem outras 

empresas com mesmo nome atuando da mesma forma. 

 



4.4- Evolução prevista do produto 

Como dito anteriormente, o projeto está em uma fase ainda muito embrionária. 

Existe uma programação para especialização do empreendedor ainda na segunda 

metade do ano de 2018 para que se possa iniciar realmente o projeto, já que essa 

expertise é a base do negócio . Neste momento, obviamente, não há monetização do 

negócio. 

       O objetivo é de após uma maior especialização, dar início à implementação do 

negócio, com a busca de recursos para pôr em prática todo o planejamento, alcançar 

os stakeholders necessários e de poder enfim monetizar o negócio. 

Com o empreendimento em funcionamento, o feedback dos clientes, a 

pontuação nos mecanismos de avaliação e quantidade de conexões promovidas pelo 

empreendimento, é possível entender as principais necessidades dos clientes e com 

isso propor soluções mais requisitadas pela demanda. 

 

4.5- Comparação com produtos substitutos e/ ou concorrentes 

 

  

BIERHAUS 

 

Fina Cerva 

Empório Icaraí  

Delicatessen 

Malteria  

Araribóia 

Cervejaria  

NOI 

Logo Não definido 

    

Ticket médio 

 

Médio Médio / Alto Médio  Alto Médio / Alto 

Produtos 

comercializa

dos 

Rótulos 

Acessórios 

Insumos 

Equipamentos 

Rótulos 

Alimentos 

Rótulos 

Alimentos 

Insumos 

Equipamentos 

Rótulos 

Alimentos 



4.6- Estratégia de entrada no mercado 

 

Nossa estratégia está baseada na divulgação boca a boca relativa à qualidade do 

atendimento. A primeira etapa será promover a melhor experiência possível ao cliente 

no momento da compra. Esta é a estratégia de curto prazo. 

       Nossa estratégia de média e longo prazo é prospectar nosso produto dentro da 

cidade de Niterói com a participação em eventos de Cerveja artesanal como a 

Oktobeerfest Niterói, a Rota Gourmet Festival, a Gastro Beer, entre outros.  

Com a execução dessas estratégias, acredito que  teremos uma visibilidade maior 

do negócio e mais pessoas poderão conhecer a nossa proposta de valor e se tornar 

nossos cliente. 

4.7- Formação de Preço 

 

Para definir o preço dos produto várias estratégias podem ser adotadas. 

Buscamos basear a nossa definição de preço levando em conta os 3 C’s do preço, 

sempre com base em duas perspectivas, a ótica interna da empresa (custos) e a ótica 

externa (cliente e concorrentes). 

 

4.7.1 - Ótica Externa 

 4.7.1.1 - Cliente 

Valor agregado dos produtos.  



Toda a apresentação dos produtos, com a decoração e disposição dos itens da 

loja, além da excelência em atendimento é baseada em apresentar ao cliente o valor 

agregado do mesmo, por meio das suas qualidades e benefícios. 

As evidências físicas serão bastante trabalhadas, como embalagens, decoração 

da loja, tudo para fornecer ao cliente o maior valor agregado possível ao produto e a 

maior percepção de valor possível ao nosso serviço. 

 Dessa forma, a precificação pode ser mais exata, pois, quando se compreende o 

valor que o cliente enxerga nos produtos, se tem uma ideia do quanto ele estará 

disposto a pagar. 

4.7.1.2 - Concorrentes 

Buscamos também entender os preços praticados pelos concorrentes, a fim de 

basear a precificação do nosso produto. 

Encontramos concorrentes que oferecem basicamente os mesmos produtos que 

a BIERHAUS e dessa forma pudemos ter mais um parâmetro para traçar uma média de 

valor para cada produto comercializado. 

 

4.7.2 - Ótica interna 

 Abordando agora a ótica interna da empresa, será realizada uma análise dos 

custos para o funcionamento da empresa.  

Todos os custos relativos à manutenção da empresa como aluguel, contas a 

pagar, tributos e impostos, além do preço de compra dos produtos e insumos será 

levado em conta na formação do preço final de comercialização. Os detalhes 

financeiros relativos à custos de produtos e receitas geradas serão mais detalhados na 

parte financeira deste trabalho. 

 

 

 

 



4.7.3-  Entrevistas 

 

Premissas chave:  

● Todo consumidor de cerveja e outras bebidas fermentadas é um potencial 

consumidor de cerveja artesanal. 

● A cultura da cerveja artesanal e fabricação caseira tem total possibilidade de ser 

implementada no Brasil assim como em outros locais do mundo. 

● A falta de orientação e informação no momento da compra da cerveja artesanal é a 

grande barreira para fidelização do consumo. 

 

Primeira rodada de entrevistas 

 
Resumo das entrevistas da primeira rodada: 

Vitor – 25 anos – Guarda Municipal de Niterói 

Mercado Prezunic Niterói no dia 05/05. 

Estava com o Diego (próxima entrevista) comprando cerveja para um churrasco 

Consome cerveja artesanal ocasionalmente, gosta das cervejas de sabor mais brando. 

Admite que deixa de consumir mais cerveja artesanal devido à falta de informação 

sobre o que está consumindo / como consumir.  

Demonstra não ter muito conhecimento sobre o assunto ao ser perguntado sobre as 

experiências que já teve. 

Considera a fabricação caseira interessante, porém não tem nenhuma informação 

sobre. 

Em relação às Premissas-chave: Demonstra que a falta de orientação no momento da 

compra da cerveja artesanal o leva a consumir menos do que gostaria e já causou 

algumas decepções. 

 

Junior – 45 anos – Advogado 

Foi abordado na saída da loja Armazém São Jorge em 04/05 

Consome cerveja artesanal com certa frequência (pelo menos uma vez por semana). 

Tem bastante interesse em diferentes rótulos e sabores de cerveja e aprecia os sabores 

mais intensos.  Tem preferência pelas cervejas do estilo ALE como as IPA’s, APA’s e 

Strong Golden, demonstrando certo conhecimento no assunto. 

Conhece um pouco sobre a fabricação caseira e tem interesse no assunto, porém 

acredita que a informação é escassa e que a limitação de espaço físico nos 

apartamentos da cidade são um empecilho à prática. Quando questionado sobre o 

método BIAB (brew in a bag), não tinha conhecimento sobre o assunto. 

Em relação às premissas: Condiz plenamente com a premissa já que deixou claro que 

quanto mais informações adquire sobre o assunto, mais cresce seu interesse pelas 

cervejas artesanais. 



Insight: Os bairros de Icaraí, Santa Rosa e Centro de Niterói, que foram indicados como 

locais ideais para instauração do empreendimento, são locais com predominância de 

prédios de apartamentos, ou seja, domicílios com pouco espaço. Isso certamente é um 

empecilho para fabricação caseira, porém, pode ser contornada com a utilização de 

métodos eficazes de fabricação em pequena escala (BIAB). 

 

Ulisses - Funcionário Público - 46 anos 

Sogro de um amigo meu, abordado em um churrasco no dia 06/05. 

Consome cerveja artesanal semanalmente. São uma família que gosta muito de realizar 

reuniões / festas em casa e em 90% dessas ocasiões ocorre o consumo de cerveja 

artesanal. 

Gosta de algumas marcas (Hocus Pocus, Ashby, Therezópolis, Paulaner foram citadas), 

porém não entende muito sobre os diferentes rótulos de cada marca, o que demonstra 

um baixo conhecimento no assunto. 

Acha muito interessante a fabricação artesanal e me solicitou mais informações pois 

teria interesse em aproveitar o espaço que a casa o proporciona para realizar essa 

prática. 

Em relação às premissas: Mesmo com um mínimo de orientação, já é uma pessoa que 

se interessa pelas cervejas artesanal. Vale ressaltar que o fato dele escolher as cervejas 

pela cervejaria demonstra desinformação, já que é mais correto escolher a cerveja pelo 

estilo do que pela marca. 

Insight: Focar mais no estilo da cerveja que na cervejaria fabricante. 

 

 

Carla - 27 anos - professora  

Abordada no Plaza Shopping em 12/05. 

Não consome cerveja com muita frequência, prefere vinho. 

Acredita que para o consumo correto e apreciação de qualquer bebida mais elaborada, 

é necessário uma certa informação sobre suas características e principalmente, 

combinações. 

Vê a fabricação caseira com ótimos olhos pois acredita que as bebidas são instrumentos 

para “socialização entre pessoas queridas”, e esse momento de fabricação seria mais 

uma oportunidade para tal. 

Insight: A cerveja artesanal é um produto com foco na experiência do consumo. Esse 

entrevistado me alertou bastante para o lado social e sentimental do consumo, um 

fator que pode e deve ser abordado. 

 

Hulison - 28 anos - Personal Trainer 

Abordado na UFF, campus Valonguinho, no dia 14/05. 

Consome cerveja artesanal frequentemente, em conjunto com outras bebidas 

alcoólicas. Fabrica cerveja em casa, em conjunto com seus pais. Inclusive, após uma 

parceria com uma cervejaria, estão produzindo sua própria marca de cervejas, a.  



Ele acredita que a cultura de fabricação caseira ainda é pouco difundida aqui no Brasil e 

que existe um grande espaço para explorar nesse setor. Em relação à informação no 

momento da compra, ele diz ter sido crucial no início das suas experiências com cerveja 

artesanal ter buscado essas informações para consumir com conhecimento do que 

estava experimentando. Ele acredita que as opções de fornecimento de insumos são 

muito escassas em Niterói e que um empreendimento que suprisse essa demanda e 

ainda tivesse o plus de orientar o consumidor sobre a prática, poderia ser de grande 

valia e sucesso. 

Insight:  A fabricação caseira pode ser estimulada ao consumidor não só como um 

hobby, mas também pode ser vendida a ideia de que trata-se de um aprendizado que 

pode vir a se tornar uma oportunidade de negócio para o cliente. O melhor de tudo é 

que, caso o cliente realmente transforme isso num negócio, a produção de uma marca 

de cerveja nova não seria maléfico para a clientela do meu negócio, por se tratarem de 

coisas diferentes, pelo contrário, seria mais um estimulador de crescimento desse 

mercado, com mais oportunidades de negócios e vendas. 

 

Análise 

 

Sobre o mercado alvo 

As entrevistas foram de extrema valia para o meu entendimento do público alvo e 

dos seus hábitos de consumo, me fornecendo inclusive informações diferentes das que 

eu imaginava e me fazendo mudar de opinião em alguns pontos, o que é ótimo, já que é 

um aperfeiçoamento do meu entendimento quanto ao modelo de negócio. Felizmente, 

essas diferenças de informação não se demonstraram contradizentes à premissa-chave, 

e sim complementares à sua afirmação. 

Foram realizadas por volta de 25 entrevistas nos últimos 15 dias, sendo que as 

entrevistas relatadas acima foram selecionadas para esse trabalho por conter pontos 

que considero interessantes em relação às Premissas-chave. Vale ressaltar que em 

momento algum nas entrevistas eu afirmei as premissas chave, apenas toquei no 

assunto e deixei o entrevistado dissertar sobre sua opinião. 

Os locais das entrevistas foram escolhidos de acordo com os locais indicados como 

ideais para a abertura da loja, buscando ter um contato específico com o público alvo 

da localidade. Além disso, foram abordadas pessoas dentro da faixa etária considerada 

como o principal alvo desse tipo de produto/serviço. 

Ficou claro para mim um maior afunilamento na faixa-etária alvo desse mercado. Os 

entrevistados mais jovens (abaixo de 25) demonstravam que o consumo de cerveja se 

tratava muito mais de uma atividade social do que sensorial, chegando ao ponto de que 

dos 5 entrevistados abaixo de 25 anos, apenas 1 admitiu consumir cerveja sozinho em 

casa, fora de algum evento ou festa. Além disso, o valor mais elevado da cerveja 

artesanal comparativamente com a cerveja comercializada em larga escala é outro 

ponto negativo para esse grupo, já que a maioria trata-se de estudantes universitários 



ou desempregados, com um menor poder aquisitivo. Devido a esses fatos, se a faixa-

etária alvo anterior era de 18-50 anos, agora prefiro considerar de 25 - 50 anos de 

idade. 

Nitidamente o público masculino é o maior alvo desse segmento, onde a maioria das 

mulheres entrevistadas declararam não ter interesse em cerveja artesanal (6 de um 

total de 11), ao passo que no sexo masculino, a grande maioria declarou interesse (12 

de um total de 15). 

 

 

Problemas percebidos 

Uma parte dos entrevistados demonstrou entender que já possuia o conhecimento 

necessário acerca das cerveja artesanais a ponto de ser apto a definir se “gosta ou não 

gosta” desse produto. Entretanto, boa parte desses entrevistados demonstraram clara 

falta de informação básica sobre o assunto. Isso é um ponto preocupante pois mostra 

que algumas pessoas não estão abertas a novas informações e que criam suas opiniões 

com base em experiências ínfimas, tomando inclusive certos preconceitos em relação à 

cerveja artesanal e produtos diferenciados em geral. 

Outro ponto percebido é que, quando o cliente já está interessado no assunto é 

muito fácil ele adentrar a loja e conversar com o empreendedor sobre o assunto e aí 

sim, perceber a entrega de valor do negócio. Porém, é necessário um trabalho correto 

em Marketing para se atrair esse cliente desde o início, inclusive aqueles que se 

demonstram desinteressados num primeiro momento. 

 

Alternativas ao negócio 

Foi muito interessante notar que os entrevistados demonstraram ter mais 

conhecimento sobre como obter informações do que eu esperava. 

Alguns entrevistados citaram sites onde eles buscavam informações sobre o assunto, 

porém, muitos desses sites trazem como informação as experiências de outros 

consumidores, e portanto, tratando-se de algo subjetivo, não fornecia a informação 

realmente concreta que eles buscavam. Acredito que isso vá de encontro com a 

premissa-chave, uma vez que o atendimento pessoal na loja, trazendo as informações 

sobre os rótulos, trará uma maior proximidade do consumidor com a opinião 

transmitida, gerando um maior sentimento de certeza na sua escolha. 

Outra demanda atendida pela internet é a compra online dos rótulos, onde diversos 

sites já oferecem essa possibilidade e o cliente pode, antes de fazer a compra, pesquisar 

sobre os rótulos que está interessado em adquirir. Isso aplica-se a parte de venda de 

rótulos de cerveja, porém, quando trata-se de venda de insumos para produção caseira, 

a coisa muda de figura, pois o atendimento presencial e a troca de informação “tête-a-

tête” se mostra mais interessante para os entrevistados do que buscar informações na 

internet baseadas apenas na opinião de terceiros. 

 



Segunda rodada de entrevistas 

 
Problemas percebidos nas primeiras entrevistas: 

● A falta de orientação e informação no momento da compra; 

● O preço elevado das cervejas artesanais; 

● Pouco espaço nos apartamentos para fabricação artesanal; 

 

Relato das entrevistas de solução: 

 

Wanderson – 37 anos – Empresário. 

Abordado no bar Friends – Rua Presidente Backer, Icaraí - 02/06/18. 

Consome cerveja artesanal semanalmente, gosta das cervejas de sabor mais forte.  

Sobre os problemas: 

● A falta de orientação e informação no momento da compra: 

Acredita que essa distância entre a busca da informação sobre as cervejas e o 

momento da compra faz total diferença na fidelização do consumo. 

● O preço elevado das cervejas artesanais: 

Não acha que o valor das cervejas artesanais é considerado muito alto, principalmente 

na comparação de outras bebidas diferenciadas como o vinho, por exemplo. 

Acredita que o preço ideal seria por volta de R$15,00 por garrafa. 

● Pouco espaço nos apartamentos para fabricação artesanal; 

Admite que o pouco espaço nos apartamentos da região Sul da cidade é um 

empecilho para a fabricação caseira. Ao saber sobre o método da brassagem no 

saco achou muito interessante. 

 

Cláudio - 34 anos - Engenheiro Eletrônico 

Foi abordado no mercado Real Santa Rosa, comprando cervejas artesanais - 03/06/18. 

Consome cerveja artesanal com certa frequência (pelo menos uma vez por semana). 

Tem bastante interesse em diferentes rótulos e sabores de cerveja e tem preferência 

pelos sabores mais intensos. Estilo preferido: IPA. 

● A falta de orientação e informação no momento da compra: 

Começou a conhecer as cervejas artesanais por meio de um amigo e passou a pesquisar 

na internet. Acredita que é possível aprender bastante pela internet, porém, as 

diferentes opiniões sobre cada cerveja podem confundir o consumidor iniciante. Para o 

Cláudio, somente com a experiência pessoal é possível definir seu gosto.  

● O preço elevado das cervejas artesanais: 

Acha que as cervejas artesanais um pouco caras, principalmente por causa da 

tributação excessiva no Brasil, porém, acredita que vale a pena pagar um pouco a mais 

por um produto diferenciado. Acredita que o preço ideal seria por volta de R$ 20,00 por 

garrafa. 

● Pouco espaço nos apartamentos para fabricação artesanal: 



Ele e sua esposa moram em uma casa com um bom espaço, porém, acredita que em um 

apartamento seria inviável a fabricação de cerveja caseira. 

 

Paulo – 38 anos – Gerente ADM 

Foi abordado no mercado Real Icaraí, comprando cervejas artesanais - 03/06/18. 

Consome cerveja artesanal ocasionalmente (1 ou 2 vezes por mês). Tem preferência 

pelas cervejas Belgas e Alemãs. 

● A falta de orientação e informação no momento da compra: 

Acha que existe muito preconceito para adentrar no mundo das cervejas artesanais. De 

início as pessoas acham o sabor muito forte porque sempre comparam com a cerveja 

comum que estão acostumadas, então realmente parece algo estranho. Porém 

percebe que, após se acostumar, os consumidores criam um apego muito grande 

com esse produto, o que segundo o Marcos, é um indício de que é um excelente 

produto e só precisa ser mais divulgado e encorajado.  

● O preço elevado das cervejas artesanais: 

Não vê como um problema: “Você bebe menos mas bebe melhor, e no final das contas 

acaba pagando praticamente o mesmo valor na conta.” Acredita que o preço ideal 

seria por volta de até R$25,00 por garrafa. 

● Pouco espaço nos apartamentos para fabricação artesanal: 

É um problema. Já pesquisou equipamentos para produção caseira e teve ciência do 

método BIAB, ideal para espaços reduzidos. Porém, não levou para frente por falta 

de tempo e incentivo. Acha que essa cultura é fraca no Estado do Rio de Janeiro. 

 

Camila - 25 anos – Estudante de Arquitetura 

Abordada no Plaza Shopping em 05/06/18. Estava com uma camisa da cervejaria 

Delirium. Consome cerveja artesanal toda semana e participa de um clube de assinatura 

de cervejas artesanais (CluBeer). Adquiriu o gosto pelas cervejas artesanais com o seu 

pai Eli, que é um assíduo consumidor. 

 

● A falta de orientação e informação no momento da compra: 

Definitivamente é um problema, inclusive devido a isso preferiu fazer uma 

assinatura, pois dessa forma ela recebe as informações junto com o pacote de 

cervejas. O conhecimento sobre o estilo, as sugestões de harmonização e todas as 

outras informações contidas no material do KIT faz toda a diferença na experiência, 

segundo a Camila. 

● O preço elevado das cervejas artesanais: 

Não acha que seja caro levando em conta a qualidade muito superior das cervejas 

artesanais. Acredita que o preço ideal seria por volta de R$ 20,00 a garrafa. 

● Pouco espaço nos apartamentos para fabricação artesanal: 

Com certeza é um problema. O pai dela já tentou algumas vezes, junto com um tio que 

fabrica em casa. O resultado foi satisfatório, porém, foi muito mais complicado do que 

quando fizeram na casa do tio. Já utilizaram o método BIAB. 



 

Marcos Vinicius - 40 anos - Fisioterapeuta  

Abordado em 09/06/18 após um jogo de futebol. Giovani é conhecido meu e eu já sabia 

do seu gosto por cervejas artesanais. 

É um grande apreciador da cerveja artesanal e consome quase todos os dias, no mínimo 

quatro vezes por semana. Além disso, também fabrica cerveja em seu apartamento 

regularmente. 

● A falta de orientação e informação no momento da compra: 

Vinicius já realizou cursos de fabricação e de sommelier de cervejas e percebe que sua 

visão mudou totalmente após esses cursos. Sem dúvidas a orientação sobre como 

consumir a cerveja e quais rótulos mais se adequam ao gosto do cliente é o que mais 

falta nos comércios em geral. Muitas pessoas gostam de experimentar cervejas 

“diferentes”, com sabor de banana, sabor de chocolate etc, e acabam por se 

decepcionar com produtos muito diferentes e que não refletem basicamente o que 

são as cervejas artesanais. Acredita que o consumo de um iniciante deve ser gradual, 

começando pelas cervejas de sabor mais brando e depois partindo para as mais 

complexas. 

● O preço elevado das cervejas artesanais: 

O preço é realmente um fato que afasta muitos consumidores, mas depois que 

conhecem o produto, pagam mais caro sem problema. Vê as primeiras experiências 

como cruciais para a pessoa se tornar ou não um consumidor fiel da cerveja 

artesanal. Acredita que o preço ideal seja até R$20,00 por garrafa. 

 

● Pouco espaço nos apartamentos para fabricação artesanal: 

Isso é um problema que pode muito bem ser contornado com métodos para espaço 

reduzido. Vinicius já conhecia o BIAB e inclusive já colocou em prática em seu 

apartamento. “Funciona muito bem, claro que você acaba perdendo um pouco do 

rendimento final da cerveja, mas nada que impeça a fabricação”. 

 

Estratégia inicial 

Diferente das primeiras entrevistas, nesse segundo momento eu busquei 

abordar um público mais selecionado, onde a intenção era abordar especificamente 

consumidores de cerveja artesanal para que pudéssemos conversar exatamente sobre 

os problemas identificados nas primeiras entrevistas.  

Além disso, após a primeira fase das entrevistas, ficou claro para mim que 

deveria readequar a faixa etária do público alvo para 25 – 50 anos de idade e também 

focar em indivíduos do sexo masculino, pois, definitivamente, estes serão meus 

adotantes iniciais. Portanto, isso já foi colocado em prática nessa segunda fase da 

pesquisa. 

  

 



Sobre os problemas 

 

● A falta de orientação e informação no momento da compra: 
 

De acordo com 90% dos entrevistados (9 num total de 10), as informações sobre o 

que está sendo comprado e consumido é realmente de extrema importância. Todos os 

entrevistados declararam já ter se decepcionado com alguns rótulos, principalmente no 

início das suas experiências com esse produto. Muitos pensaram duas vezes se 

deveriam ou não dar outra chance à cerveja artesanal após essa experiência ruim e 

grande parte deles declarou que só deu uma nova chance após pesquisar e perceber a 

quantidade de diferentes tipos de cerveja que existem e entender que poderiam, 

munidos de mais informações, fazer uma melhor escolha na próxima vez.  

A informação contida na internet ajuda, mas não é o suficiente para orientar 

uma pessoa iniciante a escolher a melhor opção no momento da compra. Existem 

cervejas muito elogiadas, porém complexas, que podem ser de grande qualidade, mas 

que estão sendo avaliadas na internet por consumidores com muito mais experiência e 

que, num primeiro momento para um iniciante, não serão um produto agradável. 

 

Requisitos mínimos para resolução 

Definitivamente o foco do negócio será no atendimento, com um especialista no 

assunto dando todo o suporte necessário ao cliente no momento da compra. Ele deverá 

ser capaz de entender em qual estágio está o consumidor e ajudá-lo a avançar para 

novas experiências de maneira sustentável à medida que o cliente se fidelize e retorne 

ao estabelecimento em busca de novas opções. 

Insight: Um dos objetivos no futuro seria oferecer um serviço por assinatura de cerveja 

artesanal. Um insight que tive seria de, caso seja viável, organizar os envios mensais de 

cerveja de acordo com o estágio do consumidor que está recebendo, elevando o nível 

de complexidade dos produtos aos poucos, para que o cliente possa ir diversificando 

seus gostos nesse produto. Entretanto, é necessário levar em conta a dificuldade que 

essa logística acarretaria, pois a maioria das empresas que oferecem esse serviço 

simplesmente enviam as mesmas “cervejas do mês” para todos os consumidores. 

Novamente, adotar um serviço personalizado pode ser interessante, mas deverá haver 

um estudo sobre sua viabilidade.  

 

● O preço elevado das cervejas artesanais: 
 

60 % dos entrevistados (6 num total de 10) acha que o preço elevado da cerveja 

artesanal é um fato que afasta alguns consumidores. Porém, é interessante notar que a 

maioria deles identificou, de forma espontânea, argumentos que justifiquem esse valor 

mais alto e que, muitas das vezes, vale a pena se pagar, seja por se tratar de um 

produto diferenciado, pelo qual valha a pena pagar um pouco mais caro pela 

experiência, ou também pelo fato de ser um produto que se consome em menor 



quantidade, levando a um valor na conta final bem parecido com a cerveja comum, que 

é consumida em maior quantidade. Independente dos argumentos (os quais me 

pareceram bastante válidos) é interessante notar que esses consumidores tem ciência 

de que estão pagando mais por um produto que nitidamente tem um maior valor 

agregado, portanto, não parece “caro” no fim das contas. 

 

Requisitos mínimos para resolução 

O fato do foco de mercado do meu negócio serem as classes A e B facilita a 

resolução desse problema, já que se trata de indivíduos com um maior poder aquisitivo 

e que estão mais dispostos a adquirir produtos diferenciados e de certa forma 

“supérfluos”. Além disso, todo o modelo de negócio gira em torno de agregar valor aos 

produtos que estão sendo comercializados, o que aumenta também a disposição do 

cliente em pagar mais caro. 

Insight: Os programas de fidelidade, já comentados anteriormente, são opções muito 

interessantes para esse negócio, onde os clientes fidelizados receberão benefícios e 

descontos ao manter a prática de consumo com o meu empreendimento. Dessa forma 

poderemos oferecer preços mais interessantes ao consumidor pelo fato de aumentar o 

volume de vendas, tanto dos produtos principais, quanto dos produtos secundários e 

acessórios. 

 

● Pouco espaço nos apartamentos para fabricação artesanal: 
 

Esse problema é relativo aos clientes que comprarão insumos para fabricação de 

cerveja artesanal. Como os bairros alvos do negócio (Icaraí, Santa Rosa, Centro, São 

Francisco) são bairros predominantemente de prédios de apartamentos, a questão do 

espaço no apartamento para a fabricação de cerveja artesanal pode ser um problema 

que afugente o consumidor. 

De acordo com as entrevistas, cerca de 80% (8 num total de 10) dos 

entrevistados declarou que enxerga o espaço dos apartamentos como um problema, 

porém, uma boa parte deles acredita que esse problema possa ser contornado de 

alguma forma 

 

Requisitos mínimos para resolução 

Minha estratégia nas entrevistas era questionar a opinião dos entrevistados 

sobre o espaço reduzido dos apartamentos e, somente após extrair a opinião, eu 

apresentei uma possível solução, procurando acompanhar qual seria a reação deles 

sobre essa solução. Dessa forma, após eles darem sua opinião, eu explicava sobre o 

método BIAB (Brew In A Bag), onde se utiliza um “saco” de tecido para acomodar o 

malte no momento da brassagem, substituindo a necessidade de várias panelas para a 

fabricação da cerveja. Esse método é o mais indicado para fabricação caseira em 

espaços reduzidos, como por exemplo, cozinhas de apartamentos.  

 



70% dos entrevistados (7 num total de 10) ainda não tinha conhecimento sobre 

esse método e o considerou bastante interessante, ao ponto da maioria deles mudar 

sua ideia inicial sobre a dificuldade de fabricar cerveja em um apartamento após ter 

ciência dessa alternativa. 

 

Insight: Devido ao local alvo do empreendimento, o método BIAB deve sem dúvida ser 

o principal foco do negócio quando se trata da fabricação caseira. Essas entrevistas não 

deixaram dúvida sobre a necessidade de otimização de espaço em apartamentos e a 

preocupação dos consumidores quanto a isso. 
 

Preço dos produtos 

Nas duas fases da pesquisa (pesquisa inicial e pesquisa de solução), foram 

realizadas por volta de 40 entrevistas, 25 na primeira e 15 na segunda. Em todas as 

entrevistas foi questionado o preço médio que o entrevistado achava aceitável para 

uma garrafa de cerveja. Os valores foram arredondados para múltiplos de 5, de forma 

que eu pudesse ter uma noção de valor um pouco mais abrangente.  

Os resultados foram os seguintes: 

Até R$ 10,00 – 4 pessoas 

Até R$ 15,00 – 16 pessoas 

Até R$ 20,00 – 12 pessoas 

Até R$ 25,00 – 10 pessoas 

 

De acordo com esses resultados, chegamos num preço médio de R$19,00, o que 

pode ser considerado um valor excelente e até mesmo acima do valor esperado. 

Porém, é necessário levar em conta que pesquisas sobre valor que o cliente está 

disposto a pagar nem sempre são confiáveis, já que é muito diferente o entrevistado 

supor que está pagando por um produto e o entrevistado efetivamente efetuar o 

pagamento nesse valor. De qualquer forma, acho que foi mais uma informação 

interessante extraída das pesquisas. 

 

Análise final sobre os problemas 

Essa pesquisa me trouxe uma nova visão sobre a viabilidade do negócio. 

Felizmente, uma visão positiva, já que, ao conversar com pessoas que já são 

consumidoras de cerveja artesanal, puder perceber a receptividade que o negócio 

poderia ter na região. Ao mesmo tempo, fica claro que o principal entrave serão os 

consumidores iniciantes, os quais deverão ser “convertidos” primariamente. Porém, é 

interessante saber que se pode contar com uma clientela já existente nas redondezas 

do estabelecimento. 

Ficou nítido para mim que todos os problemas anteriormente encontrados 

podem ser contornados, principalmente pelo fato dos próprios entrevistados sugerirem 

soluções ou argumentos para os problemas. Essas informações me convenceram de que 



é possível sim, construir um empreendimento sustentável com base neste modelo de 

negócio. 

4.8- Distribuição 

Os clientes encontrarão nossos produtos e serviço diretamente na loja física ou 

por meio dos nossos mecanismos digitais da internet.  

A divulgação do empreendimento será feita por meio de redes sociais como 

Facebook, Instagram e E-mail, além do nosso website que contará com explicações 

detalhadas sobre nossos produtos e nossa proposta de valor. 

 

4.9 - Promoção 

A estratégia de promoção da empresa será através das seguintes formas: Online 

e pessoalmente. 

4.9.1- Online / Web  

o   E-mail (Newsletter) 

o   Mídias digitais (Facebook, Sac 2.0) 

o   Website 

 

4.9.2- Pessoalmente 

o   Loja física em Niterói 

o   Presença em eventos e feiras relacionadas ao assunto 

 

 



4.10- Relacionamento com cliente 
 

 O Relacionamento com o cliente é um dos ponto chave desse negócio, onde 

apostamos no atendimento e no monitoramento dos Feedbacks dos clientes para 

podermos realizar a maior fidelização possível. 

 

A estratégia de relacionamento com cliente será dada pelos seguintes processos: 

  

 
 

 

4.10.1- Prospecção 

  Neste tópico a abordagem precisa ser simples. Informando sobre o nossos 

produtos e sobre o diferencial do nosso serviço, elencando os benefícios e 

possibilidades que o ambos podem trazer.  

 

 

4.10.2- Atendimento (primeiro contato) 

  O primeiro contato do cliente com o negócio é crucial, pois é a primeira 

experiência do cliente, e “a primeira impressão é que fica”.  

No momento do primeiro atendimento, o cliente obterá um atendimento específico e 

especializado, de forma que não encontre dúvidas para realização de sua compra. Caso 

o cliente tenha dúvidas, estaremos disponíveis no SAC do Facebook e dos outros meios 

de comunicação para respondê-los.  

  Quanto ao atendimento ao cliente, é fundamental que os colaboradores da 

empresa estejam alinhados com a nossa proposta, com isso, partimos da premissa que 

haverá treinamento especializado com base na proposta da empresa. 

 

4.10.3- Feedback 

         Para este tópico, usaremos como base as nossas plataformas online (redes 

sociais, website) onde estimulamos os clientes a deixar sua avaliação sobre os serviços 



prestados no momento da compra, assim como deixaremos espaço para o cliente dar 

sua opinião sobre a qualidade dos produtos oferecidos pela loja. 

         Um ponto que podemos abordar é uma pesquisa de satisfação associadas a um 

benefício. Isso permite a coleta de dados importantes do cliente e fazer com que o 

cliente seja a própria propaganda do negócio. 

 

4.10.4- Fidelização 

         Para a fidelização do cliente com nosso negócio, desenvolveremos diversos 

meios de manutenção do cliente como serviços de cerveja por assinatura mensal, onde 

o cliente paga um valor fixo por mês e recebe alguns exemplares de cervejas diversas 

com material explicativo e possivelmente itens decorativos para compor o kit. 

Também desenvolveremos clubes de vantagens, onde os clientes ganham 

descontos em produtos de acordo com sua frequência de compras em nossa loja, ou 

ainda podemos implementar o benefício do cliente receber um produto de cortesia 

após a aquisição de um número pré-estipulado de produtos parecidos.he 

 

Algumas outras ações podem ser feitas para a identificação do cliente, como: 

1.  Entrar em contato com o cliente informando de ofertas de produtos; 

2. E-mails com marketing de conteúdo, oferecendo informações novas aos 

clientes; 

3. Parabenizar o cliente e oferecer descontos em datas especiais. 

4.  Outras ações diversas. 

 



 
 

5. Plano Financeiro 
 

5.1 - Investimento Inicial 
 

Custos de Abertura do Negócio Capital 

Custos de legalização R$4.500,00 

Reforma R$6.500,00 

Aluguel  R$8.000,00 

Condomínio R$1.500,00 

IPTU R$650,00 

Criação da Logo R$1.200,00 

Móveis  R$15.000,00 

Computador  R$2.500,00 

Material de escritório R$2.000,00 

Maquinário R$15.000,00 

Decoração R$10.000,00 

Compra de produtos R$20.000,00 

BackOffice R$1.200,00 

Auxiliar MKT R$2.000,00 

 Total R$90.050,00 

 

5.2 - Despesas 
 

1º ANO   

Custo Mensal Total Total Ano 

Banco (Conta PJ) R$80,00 R$960,00 

Pró-Labore R$5.000,00 R$60.000,00 

Aluguel  R$8.000,00 R$96.000,00 

Condomínio R$1.500,00 R$18.000,00 

IPTU R$650,00 R$7.800,00 

Luz R$2.000,00 R$24.000,00 

Água R$300,00 R$3.600,00 

Internet R$150,00 R$1.800,00 

Salários R$3.200,00 R$38.400,00 

Outros encargos salariais R$1.100,00 R$13.200,00 

Prospecção de Clientes (online e eventos) R$1.000,00 R$12.000,00 

Total R$22.980,00 R$275.760,00 

 

 



 
 

2º ANO   

Custo Mensal Total Total Ano 

Banco (Conta PJ) R$80,00 R$960,00 

Pró-Labore R$10.000,00 R$120.000,00 

Aluguel  R$8.000,00 R$96.000,00 

Condomínio R$1.500,00 R$18.000,00 

IPTU R$650,00 R$7.800,00 

Luz R$2.000,00 R$24.000,00 

Água R$300,00 R$3.600,00 

Internet R$150,00 R$1.800,00 

Salários R$3.500,00 R$42.000,00 

Outros encargos salariais R$1.200,00 R$14.400,00 

Prospecção de Clientes (online e eventos) R$1.000,00 R$12.000,00 

Total R$28.380,00 R$340.560,00 

 

 

3º ANO   

Custo Mensal Total Total Ano 

Banco (Conta PJ) R$80,00 R$960,00 

Pró-Labore R$15.000,00 R$180.000,00 

Aluguel  R$8.000,00 R$96.000,00 

Condomínio R$1.500,00 R$18.000,00 

IPTU R$650,00 R$7.800,00 

Luz R$2.000,00 R$24.000,00 

Água R$300,00 R$3.600,00 

Internet R$150,00 R$1.800,00 

Salários R$3.800,00 R$45.600,00 

Outros encargos salariais R$1.250,00 R$15.000,00 

Prospecção de Clientes (online e eventos) R$1.000,00 R$12.000,00 

Total R$33.730,00 R$404.760,00 

 

Obs.: os anos seguintes (4º ano e 5º ano) possuem os mesmos custos que o 3º ano. 

 

 

 

 



 
 

5.3 - Estimativa de clientes 
 

 Utilizamos como base uma pesquisa da ABRABE, “... a principal parcela de consumidores de 

cerveja artesanal está nas classes A e B e na faixa etária dos 20 – 50 anos”. De acordo com o 

último censo (IBGE – 2010) a cidade de Niterói em sua totalidade possui mais de 120 mil 

habitantes (mais de 20%) nessa faixa etária.  

Para um valor mais preciso, utilizamos nos cálculos apenas os valores relativos aos bairros 

alvos do empreendimento, onde há a predominância dos indivíduos das classes A e B da cidade. 

Os bairros são:  

- Icaraí (78.000 habitantes),  

- Santa Rosa (30.000 habitantes),  

- Centro (20.000 habitantes);  

- Ingá (17.000 habitantes) e  

- São Francisco (10.000 habitantes). 

Chegamos a um total de aproximadamente 150 mil pessoas.  

 

Dentro desse montante, e já aplicados os 20% do público alvo, trabalhamos com um cenário 

conservador de 5 % de captação de clientes. Além disso, estimamos uma média de 5% de 

conversão por indicação de clientes, ou seja, a cada 1.000 clientes convertidos, estes consigam 

indicar à outras pessoas e gerar 50 novos clientes.  

A exceção é apenas o primeiro ano, onde utilizamos uma estimativa conservadora de que 

apenas metade dos potenciais clientes seriam captados, já que grande parte da divulgação do 

negócio se deve à indicação de clientes e também de participação em eventos, seria necessário 

um período de pelo menos 1 ano para estabelecermos a nossa marca na cidade e podermos 

observar a evolução prevista dos clientes, já a partir do segundo ano. Essa evolução estimada do 

número de clientes seria vista até o 5º ano, onde depois disso se espera uma estagnação. 

 

 

 

 



 
 

 

Segue abaixo a tabela: 

 

Clientes 1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 5º ano 5º ano 

Total de habitantes nos 
 bairros alvos. 

150.00
0 

150.00
0 

150.00
0 

150.00
0 

150.00
0 

150.00
0 

Potenciais clientes  
(faixa etária: 20 – 25 anos) 

20% 20% 20% 20% 20% 20% 

Estimativa  30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 

Cenário (5% a partir do 2º 
ano)  

750 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

Total  750 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

       

       

Evolução dos clientes       

Indicações de atuais clientes 
(captação de 5%) 

37 75 87 96 105 116 

Novos clientes (5%) 37 75 87 96 105 116 

       

Total clientes mensais 787 1.750 1.925 2.117 2.327 2.560 

 
 

5.4- Receita bruta por ano 
 

Tomamos como base o Ticket Médio apresentado anteriormente no primeiro ano 

(R$19,00) para estimarmos a receita anual média. Consideramos o aumento do valor do 

ticket médio anual em aproximadamente 5 % por ano. 

Com a utilização dos dados sobre a evolução dos clientes ano a ano, foi possível 

elaboramos a estimativa de faturamento nos primeiro cinco anos. Após essa estimativa, foi 

possível realizar a visualização do Fluxo de Caixa do negócio, e, através das ferramentas 

apresentadas abaixo, analisar a sua viabilidade. 

Seguem tabelas: 

 

1º ano  Dados 

Ticket Médio R$ 19,00 

Total clientes mensais - 1º ano 787 

Receita média mensal R$14.953,00 



 
 

Receita média Anual - 1º ano R$179.436,00 

 

 

2º ano  Dados 

Ticket Médio R$ 19,95 

Total clientes mensais - 2º ano 1.750 

Receita média mensal R$34.982,50 

Receita média Anual - 2º ano R$419.790,000 

 

 

 

3º ano  Dados 

Ticket Médio R$ 20,90 

Total clientes mensais - 3º ano 1.925 

Receita média mensal R$40.222,87 

Receita média Anual - 3º ano R$482.674,50 

 

 

 

4º ano  Dados 

Ticket Médio R$ 21,95 

Total clientes mensais - 4º ano 2.117 

Receita média mensal R$46.457,56 

Receita média Anual - 4º ano R$557.490,78 

 

 

 

5º ano  Dados 

Ticket Médio R$ 23,00 

Total clientes mensais - 5º ano 2.327 

Receita média mensal R$53.631,53 

Receita média Anual - 4º ano R$643.578,39 

 
 

 

 

 



 
 

 

5.6- Resultado 
 

Os resultados apresentados na tabela abaixo tomam como base o faturamento 

anual bruto e as despesas já relacionadas, assim como os desconto dos impostos incidentes 

para empresas tributadas pelo simples nacional de acordo com a faixa de faturamento. 

Segue tabela: 

 

 

5.7- Análise de Investimento 
 

Foi feita uma análise com base nos indicadores TIR e VPL. Em relação à VPL, foi 

utilizado o seguinte critério: Se o VPL for maior que zero, se aceita o projeto, se o VPL for 

menor que zero, rejeita-se o projeto. 

De acordo com os cálculos do Fluxo de Caixa, a VPL se apresentou maior do que 

zero, portanto, o projeto foi aceito e a expectativa é de que a empresa obtenha um retorno 

positivo 

O início do Fluxo de Caixa se mostra negativo, porém, os cálculos de PayBack 

apresentaram um retorno do investimento inicial em aproximadamente 3 anos. 
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