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RESUMO

Este trabalho tem o intuito de analisar a viabilidade econômica da implantação de uma
nano cervejaria associada a um restaurante em Niterói-RJ. Para isso foi feito um levantamento
do consumo médio mensal de cervejas especiais no município, então foi estipulado um valor
base para os cálculos. A partir deste valor base, foi feita uma pesquisa para encontrar um valor
de implementação da cozinha para esta produção. Também foram feitos os cálculos dos custos
variáveis do processo como custos com insumos e custos energéticos. Após estes cálculos, foi
feita uma avaliação utilizando matemática financeira, para determinar a viabilidade econômica
desta implantação.

Palavras-Chave:

Viabilidade Econômica, Nano Cervejaria.
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ABSTRACT
This work aims to analyze the economic viability of the implementation of a
nanobrewery in a restaurant in the city of Niterói-RJ. In order to achieve this purpose, a research
has been made to know the average consumption of beer in the city and, using this information,
a brew equipment tat could supply this average consumption was researched. All variable costs
of inputs for a recipe and energy expenses, were calculated and the economic viability of this
installation was determined using economical mathematics.
Key-Words:

Economical Viability, Nano Brewery
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1
1.1

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS
INTRODUÇÃO
A produção nacional de cerveja apresenta uma tendência de crescimento quando

avaliados os últimos 30 anos, atingindo a posição de terceiro lugar no ranking mundial atrás
apenas da China e dos Estados Unidos (SIM, 2016). Da mesma forma, o número de
estabelecimentos produtores de cerveja no Brasil vem demonstrando acentuado crescimento
na última década, principalmente devido à abertura de cervejarias de pequeno porte, também
conhecidas como “microcervejarias” ou “artesanais” (MAPA, 2016).
Segundo a Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe), as microcervejarias são
caracterizadas principalmente pela produção de pequenos volumes de cerveja, dispondo da
utilização de ingredientes diferenciados e maior teor de malte por hectolitro, originando as
chamadas “cervejas especiais”. Dados analisados em 2014 indicam que este tipo de
empreendimento representa apenas 1% de todo o mercado cervejeiro nacional. Apesar disso,
o setor de produção de cerveja artesanal demonstra uma forte tendência de expansão, sendo
considerado uma oportunidade de negócio relevante principalmente pela valorização deste
produto por parte dos consumidores (SIM, 2016).
A lei Nº3288, sancionada pelo prefeito de Niterói-RJ Rodrigo Neves em 10 de maio
de 2017, prevê licenciamento da atividade de cervejarias de pequeno porte e bares cervejeiros
em todo o território do município de Niterói, além de sugerir incentivos por parte do Poder
Público para sua implementação (NITERÓI, 2017).
A lei complementar Nº155, de 27 de outubro de 2016, faz com que a partir de 1º de
janeiro de 2018, a produção em pequena escala de bebidas alcoólicas seja introduzida ao
simples nacional, o que acarretará numa diminuição no imposto cobrado sobre este tipo de
estabelecimento (BRASIL, 2016)
Devido aos estímulos gerados por essas recentes legislações ligadas diretamente à
indústria de cerveja artesanal, a proposta deste trabalho é analisar a viabilidade econômica
da implementação de nanocervejarias associadas a restaurantes na cidade de Niterói-RJ, a
partir de coleta de dados de demanda dos estabelecimentos e da avaliação dos indicadores
de análise de investimentos.
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1.2

OBJETIVO
Este trabalho está estruturado de forma a apresentar uma revisão bibliográfica

contemplando a descrição do mercado cervejeiro no Brasil, microcervejaria, os materiais
utilizados e os procedimentos envolvidos.
Em seguida, será introduzido o projeto de lei que servirá de embasamento para a
motivação deste trabalho, apresentando os estímulos envolvidos e as vantagens de sua
aprovação na cidade de Niterói.
Além disso, será realizada a análise dos custos de investimento inicial e de matériaprima associados à instalação deste tipo de empreendimento em restaurantes em Niterói, com
auxílio de uma pesquisa de mercado feita para coletar dados relacionados aos volumes
típicos de cerveja servidos neste tipo de estabelecimento.
Por fim, serão citadas e avaliadas as técnicas de análise de investimento mais
comumente utilizadas na atualidade.
Dessa forma, o trabalho visa reunir informações a fim de analisar a viabilidade
econômica da implementação de cervejarias de pequeno porte associadas a estabelecimentos
alimentícios na cidade de Niterói, levando em consideração uma demanda real de produção.
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2
2.1

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
A INDÚSTRIA DA CERVEJA
A cerveja é a bebida obtida pela fermentação alcoólica de mosto, oriundo de malte de cevada

e água potável, por ação de levedura, com adição de lúpulo. Parte do malte da cevada poderá ser
substituído por adjuntos cervejeiros (arroz, trigo, centeio, milho, aveia e sorgo), cujo emprego é

limitado a uma quantidade máxima, e por carboidratos de origem vegetal, transformados ou não
(ALMEIDA & SILVA, 2005).
A indústria cervejeira é um dos motores da economia em diversos municípios
brasileiros, desde os que possuem o cultivo da cevada como atividade principal, até aqueles
onde estão localizados as fábricas e os centros de distribuição. Este importante segmento do
mercado nacional é responsável por 1,6% do PIB do Brasil e 14% da indústria de transformação
nacional. (CERVBRASIL, 2016).
Generalizando, existem duas principais frentes de produção de cerveja no Brasil: as
grandes empresas, líderes de mercado e que produzem principalmente cervejas populares,
visando grandes volumes e atuando em todo ou quase todo o território nacional; e as pequenas
e médias empresas, conhecidas como microcervejarias, com atuação regional, que procuram
preencher o nicho de mercado representado por consumidores que buscam produtos de maior
qualidade.

2.2

MICROCERVEJARIA
Microcervejaria, que também é conhecida como cervejaria direcionada para a

gastronomia, é relacionada àquelas unidades de produção que produzem em pequenas
quantidades, com apelo artesanal e distribuição limitada e regionalizada. (IDEIA DE
NEGÓCIOS, 2017)
Além das microcervejarias apresentarem importância econômica, social e cultural, elas
têm se mostrado uma excelente opção de negócio no atual cenário econômico brasileiro. Em
2006, havia cerca de 60 microcervejarias no país. Hoje, existem no mínimo 180
estabelecimentos (FOLHA.COM, 2011).
Muitos bares e restaurantes vêm se tornando também microcervejarias a fim de
incrementar seus negócios e proporcionar agregação de valor ao seu produto (IDEIA DE
NEGÓCIOS, 2017). A decisão de realizar um plano de negócios nesta área é justificada pela
oportunidade de negócio proveniente do crescimento do mercado de cervejas artesanais, pois
apesar de representarem uma pequena parcela do setor cervejeiro, contam com o interesse dos
16

consumidores específicos deste novo setor da indústria de bebidas (TAMAMAR, 2013).
O setor de cervejas artesanais vem crescendo a uma taxa maior do que o setor de cervejas
populares. À medida que as grandes empresas apresentam uma taxa de crescimento de 7% ao
ano, o segmento das microcervejarias cresce, em média, a uma taxa de 14% ao ano (Folha.com,
2011).
Para viabilização da fabricação de cervejas, encontram-se disponíveis no mercado
diversos tipos de equipamentos (IDEIA DE NEGÓCIOS, 2017)

2.3

MICROCERVEJARIA EM NITERÓI
É notável o surgimento de novas cervejas artesanais em bares e feiras gastronômicas de

Niteroi. Visando diminuir a burocracia para a instalação de cervejarias na cidade, o então
prefeito da cidade, Rodrigo Neves, preparou, com o auxílio da UFF e da Firjan, um projeto para
estimular pequenos e médios produtores.
Pelas novas regras, será liberada a instalação de pequenas cervejarias em todo o
território do município, independentemente de previsão específica nos Planos Urbanísticos
Regionais – PURs, desde que não cause impacto nas cercanias nem seja área estritamente
residencial; considerando que a produção em pequena escala tem baixos risco e impacto
ambiental.
Além de passar maior segurança para empresários do setor investirem na cidade, o leque
de atividades também será maior, já que a lei permitirá que uma única empresa do setor tenha
vários códigos de atividade ao mesmo tempo, viabilizando a produção e venda de cervejas em
um mesmo lugar (NITERÓI, 2017).
De acordo com a Lei Complementar no 155, de 27 de outubro de 2016, o segmento de
microcervejaria começará a fazer parte do Simples Nacional – Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte, a partir de 2018 (IDEIA DE NEGÓCIOS, 2017).
O Simples Nacional é um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização
de tributos aplicável às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, previsto na Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 (BRASIL,2006).
Para ser enquadrada no Simples Nacional, a empresa não poderá faturar mais de R$ 4,8
milhões por ano e as alíquotas finais podem variar de 4% a 19%, a depender do faturamento
anual da microcervejaria. Dessa forma, há uma simplificação na arrecadação e redução da carga
tributária, o que reduz os custos do produto final. (IDEIA DE NEGÓCIOS, 2017).
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2.4

O PROCESSO

2.4.1 Ingredientes
Cerveja é a bebida alcóolica fermentada, que tem como quatro ingredientes principais a
água, o malte de cevada, o lúpulo e a levedura. (AQUARONE, 2008)
a) Água
A água para a produção da cerveja deve ser, potável, incolor, insípida e inodora, e deve
ter um pH numa faixa entre 4 e 9.
O conhecimento da composição da água com que se está trabalhando para a produção
da cerveja, é de suma importância, pois os sais presentes na água, acentuam certos tipos de
sabores. Logo sabida a composição da água que se está utilizando, podem-se corrigir os sais da
água.
Águas com maior teor de cálcio, são apropriadas para a produção de cervejas com um
caráter mais adocicado. Já águas com um maior teor de sulfato, são melhores para a produção
de cervejas com um caráter amargo acentuado. (VENTURINI FILHO & CEREDA, 2008)
b) Malte
O malte de cevada, é o grão de cevada, após uma germinação controlada. Está
germinação eleva o conteúdo enzimático destes grãos. Estas enzimas serão importantes na
quebra de macromoléculas, presentes nos grãos de cevada, em compostos menores na fase de
mosturação. (VENTURINI FILHO & CEREDA, 2008)
A legislação brasileira permite a substituição de parte dos grãos de cevada maltada por
outros grãos como arroz, milho, trigo, centeio, aveia e sorgo. (AQUARONE, 2008)
c) Lúpulo
O lúpulo é uma planta cuja a flor é utilizada na produção da cerveja. A responsabilidade
do lúpulo é dar o amargor, ajudar no sabor e no aroma. Os principais compostos presentes no
lúpulo são os alfa-ácidos e os óleos essenciais. (VENTURINI FILHO & CEREDA, 2008)
Os alfa-ácidos são compostos insolúveis e, durante a fervura, são isomerizados a isoalfa-ácidos, que são solúveis e responsáveis pelo amargor e também possuem características
antissépticas, que ajudam na não contaminação do mosto. A isomerização ocorre de forma lenta
logo, quanto antes o lúpulo for adicionado na fervura, mais alfa-ácidos isomerizados, levando
a um maior amargor. (PALMER, 2006)
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Os óleos essenciais são responsáveis por aromas e sabores na cerveja. Estes óleos são
voláteis e evaporam durante a fervura, logo os lúpulos adicionados ao final da fervura, terão
parte dos seus alfa-ácidos isomerizados e parte dos seus óleos essenciais evaporados, estes
trarão sabor e aroma de lúpulo à cerveja.
Existe também o processo de Dry-Hopping, que consiste na adição do lúpulo na fase de
maturação. Desta forma, não há a isomerização dos alfa-ácido nem a evaporação dos óleos
essenciais, sendo assim, o Dry-Hopping aumenta o aroma e o sabor de lúpulo na cerveja, sem
adicionar mais amargor. (PALMER,2006)
d) Levedura
Levedura são fungos unicelulares eucariontes que se reproduzem por brotamento e que
são responsáveis por metabolizar a maltose produzida na mosturação, formando o etanol. Essas
leveduras normalmente são do gênero Saccharomyces. (VENTURINI FILHO & CEREDA,
2008)
As leveduras utilizadas, podem-se ser separadas em dois grandes grupos, as de alta
fermentação e as de baixa fermentação. As leveduras de alta fermentação geram cervejas
chamadas de Ales, e neste caso, a fermentação ocorre preferencialmente no topo do fermentador
e a temperaturas mais altas. As leveduras de baixa fermentação geram as cervejas chamadas
Lagers, e neste caso, a fermentação ocorre preferencialmente no fundo do fermentador e a
temperaturas mais baixas. (PALMER, 2006)

2.4.2 Produção
O processo de produção de cerveja é dividido em sete principais partes, são elas:
Moagem dos Grãos, Mosturação, Filtragem do Mosto, Lavagem dos Grãos, Fervura,
Fermentação e Maturação.
a) Moagem
Moagem na indústria cervejeira é a quebra da casca do grão de malte, quebrando o
interior dos grãos, mas sem destruir a casca do malte. A quebra do interior é importante pois é
lá que está presente o amido a ser quebrado em maltose, por ação das enzimas. Já as cascas
inteiras são importantes pois elas serão o meio filtrante, na parte de filtragem do mosto.
(VENTURINI FILHO & CEREDA, 2008)
Os moinhos mais utilizados são os de rolo, em cervejarias pequenas, dentre eles o mais
utilizado é o moinho de dois rolos, devido a sua facilidade de operação e ao seu baixo custo.
(SENAI, 2014)
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b) Mosturação
Mosturação é o processo de obtenção do mosto através da água e do malte moído. Nesta
etapa, o objetivo é a transformação dos amidos em açucares fermentáveis para que possa haver
a fermentação. Esta transformação ocorre em faixas determinadas de temperatura e pH.
A técnica mais comum usada é a de infusão, em que é utilizado um único recipiente,
onde há a mistura do malte moído com a água. É feito o controle da temperatura desta mistura,
para que esta fique numa faixa ótima para a ação da α-amilase e β-amilase. (SENAI, 2014)
d) Clarificação do mosto
Durante esta etapa, o objetivo é a separação do mosto cervejeiro, do meio sólido. Esta
separação é feita através da recirculação do mosto na própria tina de mosturação. Esta, possuí
um fundo falso, que consiste em um filtro, que serve para evitar a passagem das cascas do malte.
Estas cascas retidas no fundo falso, servem como filtro na hora da recirculação, retendo as outras
partículas menores. A clarificação deve ocorrer em temperaturas por volta de 75°C, em que a
viscosidade do mosto favorece esta operação, e também as enzimas do malte são todas
desnaturadas, evitando a formação de compostos indesejados. (VENTURINI FILHO &
CEREDA, 2008)
e) Lavagem do Grãos
Terminada a clarificação do mosto, este é transferido a uma outra tina, para a fervura, e
o resto de malte que ficou retido na filtragem, é lavado com água, para que se possa recuperar
compostos que tenham ficado retidos nas cascas dos grãos. A água utilizada para a lavagem
também é adicionada à tina de fervura. (VENTURINI FILHO & CEREDA, 2008)
f) Fervura
A fervura, tem como principal objetivo, a esterilização do mosto, para que haja a
garantia de que na fermentação, o único micro-organismo presente seja a levedura que produzirá
a cerveja. Além disso há um aumento na concentração do mosto, devido à evaporação, e
também é a fase de adição do lúpulo e de desnaturação do restante das enzimas. Ainda nesta
fase ocorre a formação do trub, que é uma precipitação das proteínas que anteriormente eram
solúveis, e que, após a desnaturação, se combinam com os polifenóis presentes no meio, e
floculam. (SENAI, 2014)
Ao final da fervura, deve-se fazer o “whirpool”, que é a rotação do mosto, para que haja
a concentração do trub no meio da tina de fervura, e o resfriamento do mosto , para que possa
ser feita a inoculação da levedura, pois a alta temperatura pode matar o micro-organismo. Este
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mosto deve chegar à temperatura de fermentação em no máximo cem minutos, se houver uma
demora maior, haverá a formação de DMS (Dimetilsulfeto), que confere à cerveja gosto de
vegetais cozidos.
O método mais comumente utilizado para diminuir a temperatura do mosto, é a
utilização de um trocador de calor de placas, por onde o mosto passará em contra-corrente com
água fria, sem se misturarem. Ainda antes da fermentação, o mosto deve ser aerado para uma
maior propagação das leveduras.
g) Fermentação
É a parte do processo em que o mosto se tornará cerveja. Na fermentação, a levedura
adicionada ao mosto, transformará a maltose produzida na fase de mosturação, em etanol. Este
processo é um processo anaeróbico, que ocorre na ausência de oxigênio. Na fase inicial da
fermentação a aeração do mosto serve apenas para a propagação das leveduras. (VENTURINI
FILHO & CEREDA, 2008)
Este processo necessita de temperatura controlada, pois as enzimas das leveduras
possuem uma temperatura ótima de atuação, desse modo deve-se manter o fermentador
refrigerado durante a fermentação, para que não haja problemas com a levedura. A temperatura
depende do tipo levedura que está sendo utilizada.
h) Maturação
A maturação tem por objetivo, clarificar a cerveja e melhorar seu sabor e aroma. A
clarificação ocorre por meio de sedimentação, a frio, de células de leveduras mortas, e matérias
amorfas que possam causar turbidez no meio. Durante esta fase, também é reduzido o nível de
diacetil, acetaldeído e ácido sulfúrico, que trazem odores e sabores indesejados à cerveja.
(VENTURINI FILHO & CEREDA, 2008)
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3
3.1

METODOLOGIA
AVALIAÇÃO DE MERCADO
Foi feita uma pesquisa de mercado utilizando um formulário (Apêndice 1), para

determinar o consumo médio mensal de bares que vendem cerveja especial em Niterói-RJ. Com
os valores obtidos através da pesquisa, foi feita uma média dos litros vendidos pelo número de
bicos de chope de cada um dos bares e com esses valores foi determinado um valor base para
os cálculos. Foi determinado que a produção calculada para a nano cervejaria seria suficiente
para suprir apenas uma destas torneiras, para que o bar pudesse ter a sua própria cerveja
produzida e vendida em seu estabelecimento, sem perder a variedade de escolhas do cliente.
Parte da pesquisa, foi para estabelecer o estilo de cerveja que os bares gostariam de
produzir em seu estabelecimento. Foram previamente escolhidos três estilos de cerveja que são
mais consumidos, e foram dadas estas três opções na pesquisa de mercado, o estilo que fosse
votado pela maioria seria o escolhido para ser utilizado como base na receita. Todos os cálculos
foram feitos baseados numa mesma receita, de um estilo definido pela pesquisa de mercado.

3.2

CÁLCULOS CERVEJEIROS

3.2.1 Massa de Malte
Cada tipo de malte possui um potencial de unidades de densidade (GU), o qual é
disponibilizado pelo fornecedor. Estes valores de GU são calculados a partir de quanto de
densidade 1 libra daquele malte fornece a 1 galão de água. Logo, para um determinado valor de
densidade que se deseja alcançar, pode-se fazer os cálculos da quantidade de malte que será
necessária para atingi-la. Fazendo as conversões de unidade, a equação para saber a quantidade
de malte será:
𝑀𝑚𝑎𝑙𝑡𝑒 =

𝜌𝑂𝐺 ∗ 𝑉𝑓 ∗ 1𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎
𝜌𝑚𝑎𝑙𝑡𝑒 ∗ 1𝑔𝑎𝑙ã𝑜

onde as densidades estão na unidade de GU, o volume está em Galão e a massa está em libras.
Deve-se usar fatores de conversão de unidades para transformar a massa para
quilogramas e o volume para litros. Estes fatores são: 1 libra = 0,453592 quilogramas; 1 galão
= 3,7854L.
Além desta quantidade de malte, deve-se levar em consideração que não se tem 100%
de eficiência de conversão de açúcares provenientes dos maltes. Logo, deve-se dividir a massa
de malte encontrada pela eficiência estimada, para correção da massa de malte que será
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utilizada.
3.2.2 Cálculo do Massa de Lúpulo
Para cálculo do valor de amargor da cerveja (IBU), foram utilizadas as equações
propostas por Tinseth (1999):
𝑚𝑙ú𝑝𝑢𝑙𝑜 =

𝐼𝐵𝑈 100
∗
∗𝑉
𝑈 %𝐴𝐴

onde,
%AA é o percentual de alfa-ácidos presentes no lúpulo que será utilizado (este valor é variável
para cada tipo de lúpulo diferente)
IBU é o grau de amargor desejado para a cerveja medido em mg de iso-álfa-ácidos por litro de
solução
mlúpulo é a massa de lúpulo que será utilizada, em miligramas
V é o volume da receita em litros
U é o fator de efetividade da isomerização dos alfa-ácidos presentes no lúpulo, o qual é
calculado por:

𝑈=

1,65 ∗ 0,000125(𝑂𝐺−1) ∗ [1 − 𝑒 (−0,04∗𝑡) ]
4,15

onde OG é a densidade pós-fervura, em kg/L, e t é o tempo de fervura, em minutos.
3.2.3 Cálculo da Massa de Fermento
A massa de fermento utilizada é baseada na dosagem indicada pelo fornecedor das leveduras.
3.2.4 Volume de Água
Segundo Palmer (2006), a quantidade de água a ser utilizada na mosturação, pode ser
calculada a partir da massa inicial de malte que será utilizada. Para uma boa mistura, utiliza-se
duas vezes e meia a massa de malte, em litros, de água na parte de mosturação, logo:
𝑉𝑚𝑜𝑠𝑡𝑢𝑟𝑎çã𝑜 =

2,5𝐿
∗ 𝑀𝑚𝑎𝑙𝑡𝑒
𝑘𝑔

onde, 𝑉𝑚𝑜𝑠𝑡𝑢𝑟𝑎çã𝑜 está em litros e 𝑀𝑚𝑎𝑙𝑡𝑒 está em quilogramas.
O volume de água a ser utilizado para a lavagem dos grãos, é calculada baseada na
quantidade de água que foi utilizada na mosturação. Deve se usar o volume de mosturação, mais
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cinquenta por certo deste mesmo volume, tendo assim então:
𝑉𝑙𝑎𝑣𝑎𝑔𝑒𝑚 = 1,5 ∗ 𝑉𝑚𝑜𝑠𝑡𝑢𝑟𝑎çã𝑜
onde ambos os volumes estão em litros.
3.2.5 Volume Levado à Fervura
Parte da água adicionada é absorvida pelos grãos de malte adicionados na mosturação,
logo nem toda a água adicionada até então no processo, chega a fase de fervura. Segundo
Palmer, (2006) A absorção de água nos grãos é de aproximadamente 1 litro de água para cada
quilograma de malte, logo pode-se estimar o volume a ser fervido como:
𝑉𝑓𝑒𝑟𝑣𝑢𝑟𝑎 = 𝑉𝑙𝑎𝑣𝑎𝑔𝑒𝑚 + 𝑉𝑚𝑜𝑠𝑡𝑢𝑟𝑎çã𝑜 − 𝑀𝑚𝑎𝑙𝑡𝑒 ∗

1𝐿
1𝑘𝑔

onde todas os termos já foram previamente calculados.
3.2.6 Perdas durante a fervura e volume a ser levado ao fermentador
Durante a fervura, perde-se água com a evaporação do mosto, aproximadamente 10%
do volume do mosto por hora de fervura. Também se assume uma perda de 5% do volume do
mosto com o Trub, que é um sedimento composto de proteínas, resíduos de malte que passaram
pela filtragem e lúpulo. Pode-se, então, estimar o volume evaporado como:
𝑉𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜 = 0,1 ∗ 𝑉𝑓𝑒𝑟𝑣𝑢𝑟𝑎 ∗ 𝑡𝑓𝑒𝑟𝑣𝑢𝑟𝑎
Dessa forma, o volume que será levado ao fermentador também pode ser estimado como
sendo:
𝑉𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 = 0,95 ∗ 𝑉𝑓𝑒𝑟𝑣𝑢𝑟𝑎 − 𝑉𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜
Levando assim, 260 litros ao fermentador.
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3.3

CÁLCULOS ENERGÉTICOS

3.3.1 Calor Sensível
Todos os cálculos energéticos foram feitos utilizando a equação de variação sensível de
calor é descrita por Halliday e Resnick (2008).
𝑄 = 𝑚 ∗ 𝐶𝑝 ∗ (𝑇𝑓 − 𝑇𝑖 )
Onde m é a massa do material a ser aquecida, Cp é a capacidade térmica a pressão
constante do material que vai ser aquecido, 𝑇𝑓 é a temperatura que se quer atingir e 𝑇𝑖 é a
temperatura inicial do processo. Utilizando-se esses valores, calcula-se Q, que é a energia
requerida para fazer o aquecimento.
3.3.2 Calor Latente
Ainda segundo Halliday e Resnick (2008), a equação de calor latente é descrita por:
𝑄 = λ∗𝑚
Com esta, é possível especificar a quantidade de calor Q necessária para fazer a mudança
de fase de uma massa m de um material. λ é a constante de calor de transformação que é a
quantidade de calor necessária para a mudança de fase de uma unidade de massa do material
em questão.
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3.4

ENGENHARIA ECONÔMICA

Investimento pode ser considerado como sendo a aplicação de algum tipo de recurso (dinheiro
ou títulos) visando a geração de um retorno econômico superior ao aplicado e a compensação
dos riscos e dos custos de capital envolvidos. Um estudo de viabilidade é realizado a fim de
levantar o nível de receita necessária para cobrir o investimento de um determinado
empreendimento.
Uma análise econômica criteriosa de um projeto de investimento é fundamental para a
sua realização. A avaliação dos custos de capital e do custo operacional, rentabilidade, volumes
operados, taxas de risco e de atratividade diminui as incertezas e auxilia na prevenção de
insucessos e prejuízos, maximizando a concretização do projeto (EHRHARDT & BRIGHAM,
2012)
Um projeto de investimento pode ser avaliado a partir de um conjunto de técnicas, tais
como a Taxa Mínima de Atratividade (TMA), o Valor Presente Líquido (VPL) e a Taxa Interna
de Retorno (TIR) a fim de compreender os reflexos nos resultados financeiros.
Os métodos considerados mais tradicionais e eficientes na análise de projetos de
investimentos são o VPL e o TIR. Ambos se baseiam em fluxos de caixa descontados a uma
determinada taxa, a qual é denominada de TMA e indica o retorno mínimo exigido para o
projeto de investimento. Um projeto é visto como aceitável quando possui a TIR superior à
TMA, sugerindo que além de superar os custos de investimento e pagar o custo de capital, um
possível remanescente da taxa adicionaria valor à firma.
A expressão “Fluxo de Caixa” é utilizada para indicar as entradas e saídas de recursos
de caixa de um projeto, tanto à curto prazo como nas projeções de longo prazo, nas quais são
reproduzidos, em cada período de tempo, os investimentos, receitas, custos, lucros e recursos
gerados (QUINTANELLA, 2011).
Os projetos podem ser classificados a partir das características de seus fluxos de caixa.
Por exemplo, um projeto de investimento convencional é aquele em que os valores iniciais do
fluxo de caixa são negativos, e os demais valores subsequentes são positivos. Por outro lado,
num projeto de financiamento convencional ocorre justamente o contrário. Entretanto, quando
ocorre mais de uma mudança de sinal na sequência do fluxo de caixa, um projeto, tanto de
investimento quanto de financiamento, é definido como sendo não convencional
(QUINTANELLA, 2011).
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3.4.1 Técnicas de Análise de Investimentos
i.

Taxa Mínima de Atratividade (TMA)
Pode ser definida como a taxa de juros mínima exigida pelo investidor para aceitar um

investimento. Para o cálculo do valor desta taxa, três componentes básicos devem ser levados
em consideração:
a) custo de oportunidade: representa retorno mínimo obtido ao investir num mercado financeiro
sem risco, por exemplo, caderneta de poupança e fundo de investimento;
b) risco do negócio: o ganho tem que remunerar o risco inerente de uma nova ação. Quanto
maior o risco, maior a remuneração esperada;
c) prêmio pela liquidez: capacidade ou velocidade com que se pode sair de uma posição no
mercado para assumir outra (DAMODARAN, 2010).

ii.

Valor Presente Líquido (VPL)
É importante o reconhecimento de que uma unidade monetária recebida no futuro não

tem o mesmo valor que uma unidade monetária disponível no presente. Esse conceito do valor
do dinheiro no tempo surge da relação entre juros e tempo. (QUINTANELLA, 2011)
O VPL pode ser interpretado como uma medida do valor presente (t=0) da riqueza futura
gerada pelo projeto, o que corresponde à soma algébrica das receitas e custos, atualizados a uma
taxa de juros que reflita o custo de oportunidade do capital. Portanto, o método exige a definição
prévia da TMA para descontar os fluxos de caixa projetados.
Se o valor do VPL for positivo, então a soma em t=0 de todos os capitais do fluxo de
caixa será maior que o valor investido.
O VPL de um fluxo de caixa pode ser calculado pela seguinte expressão:
𝑛

VPL = ∑

FC𝑡
(1 + 𝑖)𝑡

𝑡=0

onde,
FCt = fluxo de caixa líquido do projeto, no período t (1 ≤ t ≤ n)
i = a taxa de atratividade do investimento (TMA) usada para atualizar o fluxo de caixa.
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Ao se utilizar deste método para a tomada de decisão, o respectivo projeto será aceito
após a constatação de um valor presente líquido maior que zero, indicando que o capital
investido foi recuperado e será remunerado à taxa de juros que mede o custo de oportunidade,
gerando um lucro extra ao investidor igual ao VPL. Caso contrário, o investimento deverá ser
rejeitado, visto que não irá resultar em retorno ao investidor (EHRHARDT & BRIGHAM,
2012).
Na análise realizada com o método do VPL, todos os dados que participam do cálculo
são estimativas, pois o objetivo é apenas a medição da potencialidade de uma ideia. Portanto,
deve-se considerar que o valor da taxa de juros permanecerá constante durante a duração do
projeto (QUINTANELLA, 2011).

iii.

Taxa Interna de Retorno (TIR)
A TIR é a taxa de desconto que equaliza o valor presente dos benefícios/receitas e dos

custos/despesas de um projeto de investimento, ou seja, é uma taxa de juros implícita numa
série de entradas e saídas de caixa que quando utilizada como taxa de desconto resulta em um
VPL igual a zero (HOJI, 2010).
Trata-se de um dos indicadores mais utilizados como parâmetro de decisão, com larga
aceitação.
A TIR de um determinado projeto é a taxa de juros i* que satisfaz a equação:
𝑛

∑

FC𝑡
=0
(1 + 𝑖 ∗ )𝑡

𝑡=0

Esta taxa representa a rentabilidade relativa (forma percentual unitária) de um projeto
de investimento, e sua interpretação é por meio da comparação com a TMA. Se o resultado da
TIR for igual ou superior à taxa mínima de atratividade, significa que o investimento é
economicamente viável, caso contrário, o projeto deve ser rejeitado.
A maior vantagem do método da TIR é apresentar como resultado o valor de uma taxa
de juros, caracterizando-se como um indicador de rentabilidade, enquanto o método do VPL
pode ser considerado como um indicador de lucratividade. (QUINTANELLA, 2011)
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3.5

Outra Informações
O preço dos insumos foi baseado no valor disponível no site W/E Consultoria, onde

se tem a venda de insumos por atacado.
Assumiu-se também, uma carbonatação natural da cerveja dentro do fermentador, e
essa seria apenas complementada com a utilização de cilindros de CO2. Após pesquisa, viuse que o preço de enchimento dos cilindros é de 10R$ por kg de CO2, e assumiu-se o uso de
aproximadamente meio cilindro por mês, o que é uma escolha conservadora.
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4

RESULTADOS
O projeto proposto neste trabalho pode ser classificado como um projeto de

investimento convencional, em que ocorre um desembolso inicial a fim de viabilizar a
compra dos equipamentos necessários para a construção da cozinha cervejeira industrial.
Foi avaliado o valor do investimento inicial necessário para dar início ao projeto
proposto e, além disso, foram projetados valores de receita e despesas por um período de 10
anos, a fim de analisar o retorno financeiro e, consequentemente, avaliar a viabilidade
econômica do mesmo através de métodos de análise financeira.

4.1

RESULTADOS DOS LEVANTAMENTOS
A partir da pesquisa de mercado realizada nos bares de cervejas especiais de Niterói-RJ,

utilizando o formulário anexo no Apêndice 1, foram obtidos os seguintes dados:
Quadro 1. Dados obtidos através da pesquisa de mercado

Número

Bar 2

Bar 3

Bar 4

3

8

1

2

180

100

600

120

540

800

600

240

40

50

-

35

5000

5000

-

-

46

60

-

-

de

torneiras
Média

Bar 1

de litros

por torneira
Litros por mês
Preço médio por
litro (R$)
Aluguel (R$)
Área ocupada (m2)

Utilizando os valores obtidos, realizou-se uma média para definir quantos litros um bar
de cerveja especial vende por mês, por torneira, o que resultou em 250 litros. Com isso, foi
estipulado que o projeto de cozinha cervejeira deverá ter capacidade para suprir uma torneira
desta. Ou seja, devem ser produzidos 250 litros de cerveja por mês.
Pela pesquisa, também se determinou o estilo American Pale Ale(APA), para ser a base
dos cálculos.
Além disso, foi possível calcular também um preço sugerido para revenda da cerveja
produzida no estabelecimento. Através dos dados dos preços médios por litro dos três bares que
responderam a essa pergunta, fez-se uma média e chegou ao valor de R$ 41,67 por litro. No
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entanto, para realizar a projeção econômica em um cenário conservativo, decidiu-se por fixar o
preço do litro da cerveja em R$ 30,00. Dessa forma, com um valor abaixo do preço de mercado,
espera-se estimular a venda da cerveja própria do bar.
A receita do investidor relacionada à revenda da cerveja é calculada, então, através da
multiplicação da quantidade total produzida pelo preço por litro. Dessa forma,
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎 = 250 ∗ 30 = 𝑅$ 7.500 𝑎. 𝑚.
E, em um ano de produção, teríamos um valor de revenda projetado em
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎 = 7500 ∗ 12 = 𝑅$ 90.000,00 𝑎. 𝑎.
No entanto, deve-se levar em consideração os impostos cobrados sobre as empresas.
Como visto anteriormente no item 2.3, este projeto enquadra-se no regime do Simples Nacional.
Os valores das alíquotas e partilha do Simples Nacional podem ser analisados no Quadro 2.
Quadro 2. Alíquotas e Partilha do Simples Nacional

Receita Bruta
em 12 meses (em
R$)
Até 180.000,00
De 180.000,01 a
360.000,00
De 360.000,01 a
540.000,00
De 540.000,01 a
720.000,00
De 720.000,01 a
900.000,00
De 900.000,01 a
1.080.000,00
De 1.080.000,01 a
1.260.000,00
De 1.260.000,01 a
1.440.000,00
De 1.440.000,01 a
1.620.000,00
De 1.620.000,01 a
1.800.000,00
De 1.800.000,01 a
1.980.000,00
De 1.980.000,01 a
2.160.000,00
De 2.160.000,01 a
2.340.000,00
De 2.340.000,01 a
2.520.000,00

Alíquota IRPJ CSLL Cofins PIS/Pasep

CPP

ICMS

IPI

4,50%
5,97%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

0,00%
0,86%

0,00%
0,00%

2,75%
2,75%

1,25%
1,86%

0,50%
0,50%

7,34%

0,27%

0,31%

0,95%

0,23%

2,75%

2,33%

0,50%

8,04%

0,35%

0,35%

1,04%

0,25%

2,99%

2,56%

0,50%

8,10%

0,35%

0,35%

1,05%

0,25%

3,02%

2,58%

0,50%

8,78%

0,38%

0,38%

1,15%

0,27%

3,28%

2,82%

0,50%

8,86%

0,39%

0,39%

1,16%

0,28%

3,30%

2,84%

0,50%

8,95%

0,39%

0,39%

1,17%

0,28%

3,35%

2,87%

0,50%

9,53%

0,42%

0,42%

1,25%

0,30%

3,57%

3,07%

0,50%

9,62%

0,42%

0,42%

1,26%

0,30%

3,62%

3,10%

0,50%

10,45%

0,46%

0,46%

1,38%

0,33%

3,94%

3,38%

0,50%

10,54%

0,46%

0,46%

1,39%

0,33%

3,99%

3,41%

0,50%

10,63%

0,47%

0,47%

1,40%

0,33%

4,01%

3,45%

0,50%

10,73%

0,47%

0,47%

1,42%

0,34%

4,05%

3,48%

0,50%
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De 2.520.000,01 a
2.700.000,00
De 2.700.000,01 a
2.880.000,00
De 2.880.000,01 a
3.060.000,00
De 3.060.000,01 a
3.240.000,00
De 3.240.000,01 a
3.420.000,00
De 3.420.000,01 a
3.600.000,00

10,82%

0,48%

0,48%

1,43%

0,34%

4,08%

3,51%

0,50%

11,73%

0,52%

0,52%

1,56%

0,37%

4,44%

3,82%

0,50%

11,82%

0,52%

0,52%

1,57%

0,37%

4,49%

3,85%

0,50%

11,92%

0,53%

0,53%

1,58%

0,38%

4,52%

3,88%

0,50%

12,01%

0,53%

0,53%

1,60%

0,38%

4,56%

3,91%

0,50%

12,11%

0,54%

0,54%

1,60%

0,38%

4,60%

3,95%

0,50%

Fonte: http://www.normaslegais.com.br/legislacao/simples-nacional-anexoII.html

A partir da análise dos dados dispostos no Quadro 2, e levando em consideração que
este projeto prevê uma receita bruta menor que R$180.000,00, conclui-se que deve ser
descontada uma alíquota de 4,5% em cima do valor bruto de receita.
Dessa forma, considerando o desconto do imposto, temos um valor de receita líquida
mensal estimado em R$7.162,50.
Através uma pesquisa junto a diversos fornecedores industriais, foi possível reunir os
preços médios de cada equipamento necessário para a operação. Além disso, foi sugerido um
adicional de 10% referente aos demais gastos iniciais. Os valores obtidos podem ser
encontrados na Quadro 3.

Quadro 3. Investimento inicial

Custo Inicial

Preço

Cozinha cervejeira 250L
Fermentador 250L

R$
R$

34.900,00
12.800,00

Barris 50L (6 unidades)

R$

5.100,00

Limpeza de Barris

R$

12.960,00

Moinho de 3 Rolos

R$

3.350,00

Trocador de Calor de 40 Placas

R$

980,00

Cilindro de CO2 de 7kg

R$

550,00

Filtro de Água Industrial

R$

980,00

Bomba CIP

R$

3.800,00

Mestre Cervejeiro
Outros

R$

2.000,00
+10%

Total

R$ 85.162,00
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O resultado da pesquisa de mercado também permitiu que fosse avaliado o valor do
aluguel cobrado, em outubro de 2017, de estabelecimentos comerciais na cidade de Niterói-RJ.
A partir dos preços fornecidos pelos bares 1 e 2 e de suas respectivas áreas ocupadas, calculouse o valor médio por m² na cidade. Fazendo a média das áreas e dividindo o valor obtido pelos
5000 reais, tem-se que 1m² custa R$94,34. O fornecedor da cozinha cervejeira e do fermentador
forneceu seus valores de área, a saber, 3,3m² (3,0x1,1m) e 2,25m² (1,5x1,5m), respectivamente,
somando 5,55m² a área ocupada por esses dois equipamentos. Acrescentando 50% a essa área
para alocação dos demais equipamentos necessários na produção, chegou-se a um valor de área
média requerida de 8,33m². Multiplicando pelo preço por m², o valor do aluguel equivalente é
de R$785,85 e deve ser incluído nos custos mensais.
Outro dado importante que deve ser levado em consideração na análise de viabilidade
de um projeto é a mão-de-obra. No caso da implementação de uma microcervejaria em um
estabelecimento já existente, se fará necessária a contratação de pelo menos um ajudante de
serviços gerais, cujo piso salarial é de R[C1]$1.052,34(G1, 2017). Levando em conta os encargos
sociais da folha de pagamento que se acresce de 33,77% em salários mensais, para empresas
optantes pelo simples nacional(ZANLUCA, 2017) , decidiu-se por considerar o valor do salário
do funcionário como 50% a mais do valor do piso, ou seja, R$1.578,51.
A escolha de 6 barris de 50L foi feita para que mesmo quando o último barril de cerveja
ainda esteja sendo servido no bar, haja 5 barris disponíveis para serem enchidos.

4.2

RESULTADOS DOS CÁLCULOS CERVEJEIROS
Todos os cálculos cervejeiros foram projetados para uma produção de 270 litros, de

modo que mesmo com todas as perdas provenientes do processo, o volume final seja 250 litros.
4.2.1 Massa de Malte
Todo o malte utilizado nesta receita será o malte Maris Otter Low Colour Pilsen Thomas
Fawcett, que possui um potencial de peso específico 1,037 Kg/L. A receita foi planejada para
um peso específico pós-fervura de 1,050Kg/L e, assumindo uma eficiência de conversão de
75%, teremos:
𝑚𝑚𝑎𝑙𝑡𝑒 =

(1,050 − 1) ∗ 270 ∗ 0,453592 ∗ 1𝑙𝑏
(1,037 − 1) ∗ 0,75 ∗ 3,78451 ∗ 1𝑔𝑎𝑙

Logo, a massa de malte calculada para a produção será de 58,3 quilogramas de malte.
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4.2.2 Massa de Lúpulo
Foi escolhida a utilização do lúpulo Cascade, o qual possui um percentual de alfa-ácidos
igual a 5,5%. Deseja-se obter um teor de amargor igual a 35 IBU, adicionando o lúpulo apenas
no início da fervura e permanecendo assim durante os 60 minutos. O aroma será adicionado
através da técnica de Dry Hopping, onde se adiciona lúpulo na fase de maturação, removendose, assim, os óleos essências, sem ocorrer a isomerização dos alfa-ácidos.

𝑈=

1,65 ∗ 0,000125(1,050−1) ∗ [1 − 𝑒 (−0,04∗60) ]
= 0,23
4,15

Aplicando este valor de U encontrado na equação de amargor, temos:
𝑚𝑙ú𝑝𝑢𝑙𝑜 =

35 100
∗
∗ 270 = 747,04
0,23 5,5

Dessa forma, fazendo uma aproximação, serão utilizados 750 gramas de lúpulo para
amargor. Além disso, como não há adição tardia de lúpulo na fervura, todo este lúpulo
adicionado confere apenas amargor à cerveja, então serão utilizados também 2250g escolhidos
para completar uma massa total de 3kg de lúpulo na maturação, para o processo de Dry
Hopping.
4.2.3 Massa de Levedura
Nesta receita, será utilizada a levedura US-05 da empresa Fermentis. A dosagem
indicada pelo fornecedor é de 50 a 80 gramas de fermento para cada 100 litros de mosto a ser
fermentado. Cada pacote do fornecedor possui 11,5 gramas.
Dessa forma, calculou-se que ao utilizarmos 18 pacotes para 270 litros de mosto,
teremos 207 gramas de fermento, resultando em uma quantidade de 76,7 gramas para cada 100
litros de mosto, a qual está dentro da faixa indicada pelo fornecedor.
4.2.4 Volume de Água
Utilizando a massa calculada de 58,3 gramas de malte, temos que:
𝑉𝑚𝑜𝑠𝑡𝑢𝑟𝑎çã𝑜 = 2,5 ∗ 58,3 = 145,75 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠
Serão utilizados então 145 litros de água para a mosturação. Dessa forma, o volume
necessário para a lavagem será de:
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𝑉𝑙𝑎𝑣𝑎𝑔𝑒𝑚 = 1,5 ∗ 145 = 217,5 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠
Fazendo uma aproximação para cima, serão necessários 220 litros de água para a
lavagem dos grãos.
4.2.5 Volume Levado à Fervura
Aplicando os valores calculados à equação do volume de fervura, temos:
𝑉𝑓𝑒𝑟𝑣𝑢𝑟𝑎 = 145 + 220 − 58,3 = 306,7 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠
Resulta-se que o volume levado à fervura será de 306,7 litros.
4.2.6 Volume evaporado e Volume levado ao fermentador
A fervura será de uma hora, logo o volume evaporado pode ser calculado como:
𝑉𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜 = 0,1 ∗ 306,7 ∗ 1 = 30,67 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠
O volume a ser levado ao fermentador será de:
𝑉𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟 = 0,95 ∗ 306,7 − 30,67 = 260 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠
Além dos cálculos das quantidades necessárias, foi realizada uma pesquisa de preço de
cada insumo escolhido para esta produção.
Combinando esses valores de preço com a quantidade requerida de cada ingrediente na
receita, chegou-se ao valor das despesas relacionadas aos insumos, por produção, os quais
podem ser analisados no Quadro 4.
Quadro 4. Despesas relacionadas aos insumos, por produção

Insumo

Preço

Quantidade

Preço Total

Malte

R$ 9,93/kg

58,3 kg

R$ 578,92

Lúpulo

R$ 210/kg

3 kg

R$ 630,00

18 pacotes

R$ 248,04

Levedura

Total

R$13,78/pacote

R$ 1.456,96
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4.3

RESULTADO DOS CÁLCULOS ENERGÉTICOS

4.3.1 Cálculos de Aquecimento
A equação de calor sensível será utilizada para o aquecimento da água da temperatura
ambiente até uma temperatura que, quando adicionado o malte, chegue a uma temperatura de
68ºC, utilizando as equações de calor sensível, utilizando o Cpágua=1kcal/LºC, e o
Cpmalte=0,41kcal/gºC, ambos especificados por Palmer (2006), e assumindo uma temperatura
ambiente de 25ºC, teremos:
𝑄1 = 58,3 ∗ 0,41 ∗ (68 − 25)
Assim, sabemos que a água precisa ceder 1027,83kcal para esquentar o malte da
temperatura ambiente até a temperatura de mosturação, sendo assim, precisamos da agua
numa temperatura que pode ser calculada:
−1027,83 = 145 ∗ 1 ∗ (68 − 𝑇𝑖 )
Dessa forma, temos que a temperatura que devemos aquecer a água de mostura
inicialmente deve ser Ti= 75,1ºC, então, a energia que será consumida pelo aquecedor para
fazer o aquecimento da água até esta temperatura será:
𝑄2 = 145 ∗ 1 ∗ (75,1 − 25)
Então, deve-se fornecer primariamente Q2=7265kcal. Posteriormente deve-se aquecer
a mistura água e malte até uma temperatura de 78ºC para desnaturação das enzimas, logo, o
calor fornecido será:
𝑄3 = 145 ∗ 1 ∗ (78 − 68) + 53,3 ∗ 0,41 ∗ (78 − 68)
Temos assim, Q3=1669kcal, que devem ser fornecidas ao sistema para a desnaturação
das enzimas. Deve-se também aquecer a água que será utilizada na lavagem dos grãos até
78ºC, tem-se então:
𝑄4 = 220 ∗ 1 ∗ (78 − 25)
Assim, Q4=11660kcal, serão para a água de lavagem. Após a lavagem dos grãos, o
mosto é transferido para a panela de fervura, onde deve ser aquecido até 100ºC, e ficar
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fervendo por uma hora, durante a qual todo o calor recebido é para a vaporização da água.
Assume-se que na trasfega há perda de temperatura, e o mosto chega a tina de fervura a 70ºC
e utilizando o calor latente de vaporização da água L=539kcal/L, retirado de Halliday e
Resnick (2008), temos então:
𝑄5 = 306,7 ∗ 1 ∗ (100 − 70) + 539 ∗ 30,67
Assim, o calor total para iniciar a fervura e mantê-la por uma hora é de Q5=25732kcal.
Logo, todo aquecimento tem uma demanda energética de:
𝑄𝑎𝑞𝑢𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 7265 + 1669 + 11660 + 25732
Então, o aquecimento consome Qaquecimento= 46326kcal. Utilizando uma folga de 10%
para possíveis manter a temperatura em partes do processo onde pode haver perda de calor,
e usando o fator de conversão de 1kcal= 0,00116222kWh, temos Qaquecimento=53,84kWh.
4.3.2 Cálculos de Resfriamento
Deve-se resfriar o mosto rapidamente para que não haja contaminação do mesmo,
então foi escolhido o resfriamento com um trocador de placas, e, por indicação do
fornecedor, foi escolhido o trocador de 40 placas. Será utilizado o trocador de placas para
resfriar o mosto até 30ºC e então, será resfriado no fermentador auto refrigerado.
A quantidade de água necessária para resfriar o mosto, assumindo que a água saia a
uma temperatura de 50ºC é de:
260 ∗ 1 ∗ (30 − 100) = −1 ∗ 𝑉𝑟𝑒𝑠𝑓𝑟𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 ∗ 1 ∗ (50 − 25)
Assim o volume necessário de água para fazer este resfriamento é de
Vresfriamento=728L, se o resfriamento deve ser feito em 10 minutos, a vazão de água deve
ser 72,8L/min, para que haja o resfriamento.
Então o fermentador levara o mosto até a temperatura de fermentação que será de
18ºC, onde ficará por cerca de 15 dias, e então será resfriado até 4ºC, onde ficará por mais
15 dias, quando a cerveja será embarrilada. Estes resfriamentos, retirarão:
𝑄𝑟𝑒𝑠𝑓𝑟𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 260 ∗ 1 ∗ (18 − 30) + 260 ∗ 1 ∗ (4 − 18)
Assim o calor retirado pelo resfriamento é de Qresfriamento=-6760kcal, que
convertendo para kWh, será de Qresfriamento=7,86kWh.
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4.3.3 Custo Energético
De acordo com a ENEL, o valor da energia na cidade de Niterói para o período de
dezembro de 2017 foi avaliado em R$0,88/kWh. Este valor foi retirado de uma conta de luz
de um morador da cidade de Niterói.
A partir dos cálculos energéticos feitos, temos que a energia requerida para o
aquecimento de toda a fase quente do processo é de 53,84 kWh, e a energia liberada pelo
fermentador equivale a 7,86kWh. Considerando um cenário conservador, onde a eficiência
de ambos os equipamentos é igual a 75%, e adicionando uma folga de 25% no valor da
energia para a correção da temperatura em partes do processo onde a mesma pode ter uma
pequena variação devido a perdas para o meio, e para utilização da bomba de trasfega de
mosto, foi possível calcular o custo energético da seguinte maneira:
(53,84 ∗ 0,88 ) (7,86 ∗ 0,88)
𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 = (
+
) ∗ 1,25
0,75
0,75
Tem-se então um custo energético de R$90,49 por produção.
4.3.4 Cálculo da Quantidade de Água
Somando a quantidade de água que foi utilizada no processo e a água utilizada no
resfriamento, tem-se:
𝑉á𝑔𝑢𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 145 + 220 + 728
Logo, o total de água utilizado é de Vágua total= 1093 litros, que em m³ tem o valor de
Vágua total =1,093m³. Utilizando a tabela de preços:
Figura 1: Tarifa Águas de Niterói
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O custo de água então, será de Cágua = R$13,86, este valor deve ser multiplicado pro
dois para custos com esgoto.
Insumo

Preço
R$ 13,86

Água

Quantidade

Preço Total

1,093 m3

R$ 27,72

4.3.5 Cálculo das Despesas por Produção
Acrescentando ao valor dos insumos, da água e da energia, o valor do salário do
auxiliar de serviços gerais, junto aos encargos sociais, o aluguel do espaço e o enchimento
dos cilindros de CO2, tem-se o valor de custo mensal igual a 3.974,53 reis por mês.
Considerando uma folga de 20% em cima deste valor para possíveis oscilações de preços e
manutenção de equipamentos, temos então um custo mensal igual a R$4.769,43.
Em resumo, os valores relacionados às despesas fixas foram reunidos no Quadro 5.

Quadro 5. Total de despesas por mês.

Despesas
Insumos

Custo por mês
R$ 1.456,96

Água

R$ 27,72

Energia

R$ 90,49

Aluguel

R$ 785,85

Salário

R$ 1.578,51

Enchimento dos cilindros de CO2

R$ 35,00

Total

R$ 3.974,53

Total (com folga, 20%)

R$ 4.769,43
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4.4

AVALIAÇÃO ECONÔMICA
Para a análise de viabilidade econômica na implementação de nanocervejaria na

cidade de Niterói, primeiramente construiu-se o fluxo de caixa líquido do projeto (FCt), o
qual é calculado pela diferença entre os valores de entrada e saída.
Visando um cenário conservador, foi considerado que haverá um tempo de carência
entre o investimento inicial e o início da produção de cinco meses. Este espaço de tempo
será considerado pois pode haver demora na entrega e na instalação dos equipamentos
necessários. No quinto mês, foi considerado apenas o custo dos insumos, pois a cerveja
demorará cerca de um mês para ficar pronta, logo há uma lacuna de tempo entre o
investimento na produção e o retorno em vendas. A partir do sexto mês foram considerados
todos os custos variáveis e o valor de venda total da cerveja, não foi considerada taxa de
crescimento nas vendas e o resultado de receita líquida mensal foi mantido constante durante
os 10 anos, fixado no valor de R$2.393,07. Para fins de cálculo, o investimento inicial foi
considerado como Mês 0.
Considerando que a única fonte de receita (entrada) para o produtor é o valor de
revenda da cerveja, e que as despesas (saídas) pertinentes ao projeto são aquelas dispostas
nos quadros 3 e 5, o fluxo de caixa para o Ano 1 do projeto pode ser representado pelo
Quadro 6.
Quadro 6. Fluxo de caixa do projeto no ano 1, mês a mês

Mês

Entrada

Saída

FCt

Mês 1

0

R$ 2.364,36

- R$ 2.364,36

Mês 2

0

R$ 2.364,36

- R$ 2.364,36

Mês 3

0

R$ 2.364,36

- R$ 2.363,42

Mês 4

0

R$ 2.364,36

- R$ 2.364,36

Mês 5

0

R$ 4.769,43

- R$ 4.352,67

Mês 6

R$ 7.162,50

R$ 4.769,43

R$ 2.393,07

Mês 7

R$ 7.162,50

R$ 4.769,43

R$ 2.393,07

Mês 8

R$ 7.162,50

R$ 4.769,43

R$ 2.393,07

Mês 9

R$ 7.162,50

R$ 4.769,43

R$ 2.393,07

Mês 10

R$ 7.162,50

R$ 4.769,43

R$ 2.393,07

Mês 11

R$ 7.162,50

R$ 4.769,43

R$ 2.393,07

Mês 12

R$ 7.162,50

R$ 4.769,43

R$ 2.393,07
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Os modelos ou indicadores de viabilidade econômica utilizados neste trabalho foram:
Taxa Mínima de Atratividade (TMA), Valor Presente Líquido (VPL) e Taxa Interna de
Retorno (TIR).
4.4.1 Cálculo da TMA
Para o cálculo da TMA foi considerada a taxa Selic como custo de oportunidade, a
qual foi registrada em 7,5% a.a. em novembro de 2017, de acordo com o Banco Central do
Brasil (BCB). A esse valor, foi agregado 5% a.a. relacionado ao risco na abertura de um
negócio, além de 5% a.a. referente à perda da disponibilidade de recursos. Ambos os valores
são considerados valores médios para o cálculo da TMA (FRACAROLI, 2016). Somando
estes três fatores, chegou-se à uma TMA = 17,5% a.a. Como os cálculos de fluxo de caixa
foram feitos mensalmente, essa TMA foi dividida por doze, chegando a uma TMA de 1,46%
ao mês.
4.4.2 Cálculo do VPL
De acordo com o item 3.4.1, tem-se que a fórmula utilizada para o cálculo do VPL é
dada por:
𝑛

VPL = ∑

FC𝑡
(1 + 𝑖)𝑡

𝑡=0

Onde o termo

FC𝑡
(1+𝑖)𝑡

= 𝑉𝑃𝑡 e faz referência ao valor presente do fluxo de caixa

equivalente a cada mês t, para 0 < 𝑡 < 120.
Desse cálculo, resulta o valor do VPL ao final dos cento e vinte meses igual a
R$ 25.037,68.
A partir dos dados coletados referentes aos valores presentes para cada ano, foi possível
plotar um gráfico a fim de tornar mais fácil a visualização do retorno gerado em cada mês de
investimento.
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Figura 2. Retorno da implementação da nanocervejaria
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Avaliando a Figura 2, é possível verificar que o projeto proposto possui um retorno do
investimento previsto para 77 meses, a partir do qual a empresa começaria a dar lucro.

4.4.3 Cálculo da TIR
O cálculo da TIR é bastante complexo para ser resolvido manualmente, por isso não
será possível exemplificar a metodologia utilizada para a obtenção deste resultado. Este valor
foi obtido com o auxílio de um computador com Excel, utilizando apenas os valores dos fluxos
de caixa para 0 ≤ 𝑡 ≤ 120 e aplicando a função TIR no programa.
Como resultado, a TIR foi obtida a um valor de 1,97% ao mês. Para expressar a taxa
anual, multiplica-se esse valor por 12 e tem-se a TIR equivalente a 23,64% a.a. Isto indica que
o projeto é viável financeiramente, já que este valor é superior à TMA.

42

5

CONCLUSÃO
Através da análise econômica, verifica-se que o projeto possui viabilidade, pois

proporciona um retorno superior ao desejado pelo dono do estabelecimento, podendo ser
confirmado pelo VPL que resultou em R$ 25.037,68 ao final de 10 anos, o que significa que o
capital inicialmente investido será recuperado e ainda haverá um retorno adicional deste valor.
Este pode ser considerado um ótimo retorno, expresso também pela TIR a qual resultou em
23,64% a.a., o que significa que além da taxa desejada pelo investidor (17,5% a.a.), o projeto
proporcionaria uma taxa adicional de 6,14% a.a.
A partir dos resultados obtidos, é possível concluir que a implementação de
nanocervejarias associadas a estabelecimentos em Niterói é um investimento passível de um
ótimo retorno dentro do período de tempo de instalação estabelecido, mesmo para um cenário
conservador.
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7 ANEXOS
Anexo 1: Especificações da Cozinha Cervejeira
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Anexo 2: Preços fornecidos de Cozinha e Fermentadores
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Anexo 3: Preços Fornecidos para Trocador de Calor e Moinho de Rolo
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APÊNDICE 1
Pesquisa de Mercado para Projeto Final de Curso

Nome do estabelecimento :_________________________________________________________
1. Quantos litros de cerveja (chopp) você vende em média por mês?
_______________________________________________________________________________
2. Quantos torneiras de cerveja (chopp) você possuí?
_______________________________________________________________________________
3. Qual o estilo de cerveja (chopp) que é mais procurado?
_______________________________________________________________________________
4. Quantos estilos diferentes de cerveja (chopp) você serve por mês?
_______________________________________________________________________________
5. Quantos rótulos diferentes de cerveja (chopp) você serve por mês?
_______________________________________________________________________________
6. Qual o preço médio que você cobra por litro de cerveja?
_______________________________________________________________________________
7. Qual a margem de lucro normalmente praticada na venda de cerveja (chopp), incluindo
tamanhos de copos diferentes)?
_______________________________________________________________________________
8. Se você tivesse que vender a mesma cerveja (chopp) o mês inteiro numa torneira, quantos
litros você esperaria vender?
_______________________________________________________________________________
9. Se você tivesse uma cerveja (chopp) produzida no seu estabelecimento, quantos litros você
esperaria vender por mês?
_______________________________________________________________________________
10. Se você fosse produzir algum estilo de cerveja, qual seria? ( )Pilsen( )Weiss( )APA
11. Qual a margem de lucro que você esperaria ter se produzisse sua própria cerveja?
_______________________________________________________________________________
12. Quanto você paga de aluguel?
______________________________________________________________________________
13. Qual é a área da sua loja (por m²)?
_______________________________________________________________________________

51

