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Resumo 
 

O presente trabalho teve por finalidade a realização de um estudo de viabilidade 

econômico-financeiro para implantação de uma Cafeteria Gourmet na região de um bairro 

próximo à uma universidade de grande porte, em um bairro em processo de revitalização, 

bairro Cidade Universitária em João Pessoa-PB. Quanto à introdução do trabalho 

descrevemos situações de dificuldade na abertura de negócios e novas possibilidades de 

abertura do empreendimento no mercado de trabalho, na metodologia empregada, o 

método utilizado o estudo de dados da literatura e o conhecimento adquirido na 

especialização em empreendedorismo, a pesquisa se se caracterizou como bibliográfica, 

analisando possíveis campos de abertura do investimento, descritiva e bibliográfica. 

Como instrumento de coleta de dados utilizou-se dados de pesquisas contidos em 

materiais bibliográficos disponíveis em rede digital. Aliando-se as percepções obtidas às 

pesquisas de tendências de mercado, foi possível inferir que o empreendimento, apesar de 

não se dispor de informações por parte de órgãos públicos, terá uma demanda satisfatória 

para sua operacionalização, uma vez que é evidenciada a mudança social e imobiliária da 

região e o interesse de empresários em manter e ampliar os investimentos no bairro, a 

universidade tem grande porte e a melhoria salarial dos funcionários públicos influi nesta 

possibilidade de mercado. Os aspectos financeiros também contribuem para que seja 

viável a implantação do empreendimento, tendo em vista que mesmo no cenário 

pessimista atual, existe a verificação da análise dos conceitos econômicos e financeiros 

dos investimentos, dando ênfase aos métodos utilizados, como: Taxa Interna de Retorno 

(TIR), Valor Presente Líquido (VPL), Período de Retorno de Capital (Payback),  

aplicados a uma Taxa Mínima de Atratividade (TMA) de 12% a.a. (ao ano), conclui-se 

que a Casa do Café Gourmet é um investimento viável. Fundamentado no fluxo de caixa 

projetado para futuro, os primeiros cinco anos devem ser os mais críticos, pois ao final do 

período corrente o saldo em caixa deverá superior ao investimento inicial. Tendo em vista 

que é um empreendimento novo na cidade, sem muitos concorrentes diretos, no qual é 

preciso conquistar e fidelizar os clientes o retorno do capital investido para o período 

entre quatro a cinco anos deverá ser bastante satisfatório. 

 

Palavras-chave: 
1. Cafeteria. 2. Café Gourmet. 3. Empreendedorismo. 4. Montagem de cafeteria. 5. Café. 



Abstract 
 

 

The present work had the purpose of conducting an economic-financial 

feasibility study for the implantation of a Gourmet Cafeteria in the region of a 

neighborhood near a large university, in a revitalizing neighborhood, University City 

neighborhood in João Pessoa- PB. Regarding the introduction of the work, we describe 

situations of difficulty in opening a business and new possibilities of opening the 

enterprise in the labor market, the methodology used, the method used to study literature 

data and the knowledge acquired in the entrepreneurship specialization. Was 

characterized as bibliographical, analyzing possible fields of investment opening, 

descriptive and bibliographical. As data collection instrument, research data contained in 

bibliographic materials available in digital network were used. Combining the perceptions 

obtained from the market trends research, it was possible to infer that the enterprise, 

despite the lack of information available from public agencies, will have a satisfactory 

demand for its operationalization, since it is evidenced the social and Real estate of the 

region and the interest of businessmen in maintaining and expanding the investments in 

the neighborhood, the university has great size and the salary improvement of public 

employees influences in this possibility of market. The financial aspects also contribute to 

the feasibility of the implementation of the project, considering that even in the current 

pessimistic scenario, there is a verification of the analysis of the economic and financial 

concepts of the investments, emphasizing the methods used, such as: Internal Rate of 

Return (IRR), Net Present Value (NPV), Payback Period, applied at a Minimum 

Attraction Rate (TMA) of 12% pa. (Per year), it is concluded that Casa do Café Gourmet 

is a viable investment. Based on the cash flow projected for the future, the first five years 

should be the most critical, as at the end of the current period the cash balance should 

exceed the initial investment. Given that it is a new venture in the city, without many 

direct competitors, in which customers have to be won and retained, the return on 

invested capital for the period between four and five years should be quite satisfactory. 

 

Key words: 1. Cafeteria. 2. Gourmet Coffee. 3. Entrepreneurship. 4. Cafeteria assembly. 

5. Coffee. 
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1. INTRODUÇÃO 

Neste trabalho cujo tema é sobre o empreendedorismo trata-se do 

desenvolvimento de um plano de negócio para abertura de uma cafeteria. De 

acordo com nosso levantamento estudado, tentamos verificar a viabilidade 

administrativo-financeira e de mercado da abertura dessa microempresa, na cidade 

de João Pessoa-Paraíba em uma região bastante interessante, próxima da 

Universidade Federal no bairro Universitário. 

A dificuldade de encontrar cafeterias de alto padrão, com cafés de 

qualidade foi inicialmente a ideia para proposição de abertura desta empresa, que 

apareceu, na observação da mudança de hábito da população da Paraíba, 

principalmente em João Pessoa-PB, a maioria das pessoas, busca lugares 

agradáveis e com ótimos produtos na área de cafés gourmets, seguindo várias 

pesquisas recentes, demonstram que as cafeterias estão em ampla expansão e 

ascensão, porém existem poucas opções aqui no Nordeste e o mercado aqui está 

sendo aquecido com a mudança de várias pessoas de diversas regiões para o 

Nordeste em busca de oportunidades de mercado (ANUÁRIO  ESTATISTICO 

DO CAFÉ, 2015-2016), sejam elas por concurso público ou privado, buscam 

locais em que lembrem o café consumido em outras áreas do país e do mundo, 

com isto estão surgindo oportunidades de mercado ainda não explorados aqui, 

sendo um nicho de mercado extraordinário. (DA SILVA, G.2010) 

Neste trabalho de conclusão de curso da Especialização em Educação 

Empreendedora, será dividido em partes, para descrevermos a metodologia para 

montagem de cafeteria, utilizando dados coletados com a descrição da 

microempresa, os prováveis empreendedores, o potencial do mercado, os 

concorrentes, sobre o provável perfil dos clientes, principais e possíveis parcerias 

de fornecedores, e a estrutura organizacional da microempresa (HOJI,2010). 

Buscamos a partir de pesquisas científicas de alguns autores, o perfil 

do planejamento do negócio, a estrutura organizacional, a maneira correta da 

coleta e organização dos dados, a importância da direção e controle do 

empreendimento, o perfil do empreendedor, uma explanação da visão do 

marketing, política de preços e divulgação de produtos (AZEVEDO, 2001). 
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1.1. Considerações iniciais 

Existem muitas orientações a respeito da montagem de um 

empreendimento. Nos dias atuais, devido a conjuntura macroeconômica nacional 

e internacional desfavoráveis ao desenvolvimento econômico a longo prazo, à 

ausência de claras metas governamentais, a fatores estes que limitam o aporte de 

recursos tanto de capital externo quanto interno, à falta de confiança dos 

investidores para seus investimentos à longo prazo, agravados pela delicada e 

controvérsia situação política do país, que inibem a criação de novos 

empreendimentos. Isto vem causando muita preocupação a todo empresariado e a 

abertura de novos empreendimentos, os jovens investidores que pretendem abrir 

seu primeiro negócio, tendem a ter um pouco cautela de iniciar seu próprio 

negócio, garantir seu sustento e investir em potenciais iniciativas de negócios. 

Sejam empregados ou empresários, estão todos preocupados com os rumos que 

nossa economia vem tomando nos últimos tempos. Essa preocupação com a atual 

situação econômica do Brasil, vem fazendo com que empresários adiem 

investimentos e novos empreendedores aguardem momentos menos incertos para 

iniciar seus projetos. Como em todo momento de incerteza e crise que existem, 

fazem com que as oportunidades aconteçam e a importância de empreender se 

torna importante em todos os sentidos, ajudar os mais jovens, a nossa juventude 

deverá ter uma visão real do que está acontecendo no mercado, ter  um 

pensamento futuro sobre o nosso pais, destacando a importância de empreender e 

de criar valor econômico sobretudo aproveitando oportunidades e necessidades de 

um determinado lugar ou região, procurando nichos de mercado e opções de 

investimento (CONJUNTURA ECONÔMICA,2017). Lembrar daquela célebre 

frase: “Na crise – crie”. 

 
1.1. Justificativa 

A vivência adquirida durante vários anos visitando cafeterias no Brasil 

e analisando o contexto também de uma cafeteria europeia, onde frequentamos em 

visitas pela Europa e Estados Unidos da América, nestas visitas analisamos e 

vimos adaptações desta cultura de Cafés Gourmet para a nossa cultura brasileira, 

mas com uma ambientação europeia. 
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Na região próxima à Universidade há poucas cafeterias e nenhuma em 

ambientação inglesa e europeia (com aparelhamento de chá inglês e serviço de 

acompanhamento com mufin inglês, cupcake típico, etc.). Outra justificativa da 

realização deste TCC é poder colocar em prática os conceitos e teorias aprendidas 

no curso de Especialização em Educação Empreendedora. 

 

1.3 - Objetivos 

 

Objetivo Geral 

 
 

Analisar a criação de um empreendimento, bem como, compreender os 

aspectos relevantes para o funcionamento do negócio de cafés. 

 
Objetivos Específicos 

 
 

 Analisar qual o investimento necessário para implantar o negócio; 

 Definir estratégias de marketing para divulgação do empreendimento; 

 Identificar as oportunidades e ameaças do mercado; 

 Analisar a viabilidade de parcerias financeiras e comodatos para o 

empreendimento; 

 Demonstrar o empreendimento, como deve ser feita a análise de mercado, 

os treinamentos e os custos necessários para o desenvolvimento do 

negócio. 
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1.4- Metodologia usada para a criação do empreendimento 

A metodologia escolhida consistiu numa pesquisa bibliográfica sobre 

montagem de uma cafeteria gourmet na cidade de João Pessoa-PB, no 

desenvolvimento desse projeto após a definição dos objetivos do negócio, 

analisamos a sua viabilidade, antecipando as possíveis dificuldades venham a 

ocorrer e a experiência de outros trabalhos na montagem e abertura deste 

empreendimento. 

Assim começaremos criando um nome fantasia (que é um nome  

criado para nomear o empreendimento e utilizar este nome para divulgação), logo 

mais criaremos a razão social, um nome interessante é: Star Coffee Gourmet que 

será uma cafeteria brasileira em sistema europeu no bairro Universitário, em João 

Pessoa-PB, com capacidade para cerca de 50 pessoas e estacionamento próprio 

para 6 carros, com ambientação para leitura, conversa e visualização de telejornais 

(três ambientes distintos, sendo o maior para a conversação). 

O investimento inicial e o medo do desconhecido, pode ser um perigo 

para a ideia do empreendimento e para a adaptação e receio de conseguir clientela 

de interesse, um estudo preliminar pode ser o suficiente para manter o 

empreendimento como viável. 

Outro motivo de desânimo é o alto custo de manutenção e treinamento 

de funcionários qualificados e que falem língua portuguesa e inglesa, mas que 

concordem em receber um salário não tão elevado. Os produtos e serviços, 

poderíamos padronizar da seguinte maneira: 

-Bebidas: Café (Brasileiro, Colombiano e Italiano), Cappuccino, Café 

Moca, Latte Machiato, Gelatos diversos, Sucos e Refrigerantes, águas 

gaseificadas e minerais. 

- Comidas: Sanduiches pré-fabricados e linhas saudáveis e tradicionais 

gelados para ser esquentados na hora, salgados folheados, receitas da casa estilo 

inglês. 

Com relação aos serviços seria interessante a padronização de áreas 

comuns como: um estacionamento próprio (para oito carros), Wi-Fi de alta 

velocidade, Área específica com TV a cabo passando esporte e/ou Telejornais 

com capacidade para 6 pessoas sentadas confortavelmente, um segundo ambiente 
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(maior) com mesas e cadeiras (24 pessoas) e um terceiro ambiente para leitura 

com 6 cadeiras de encosto para cabeça e apoio para café (capacidade para 6 

pessoas). Total: 36 pessoas sentadas. 

Público-alvo: Com relação à clientela alvo e a divulgação de produtos 

e serviços, nossos clientes de maneira gerais será na grande maioria de Classe 

Média e Alta que conhecem a realidade da Europa ou gostariam de conhecer o 

ambiente europeu, também não pode-se descartar os clientes de rendas inferiores 

pois muitos podem pagar por um serviço de melhor qualidade e desejem conhecer 

a experiência momentânea europeia além de clientes estrangeiros em visita a 

cidade e apreciadores de café, leitura e telejornais (DORNELAS, 1996). Com 

relação à divulgação, distribuiremos panfletos em semáforo próximo e TV na 

primeira semana, além do uso de outdoor e panfletagem por mais dois a três 

meses para firmar a divulgação do empreendimento. 

O empreendimento proposto do local será em uma casa existente no 

bairro Universitário, próximo à Universidade Federal da Paraíba (UFPB), mas 

precisará de uma reforma na faixada, estacionamento e transformação ambiental 

da sala e banheiros. Contratação de funcionários, de início precisaremos de seis 

(6) funcionários, sendo uma profissional para recepção e caixa dos clientes, uma 

para faxina, duas atendentes para escolha das bebidas e alimentação, uma 

funcionária para gerência para auxiliar os clientes nas leituras dos livros e revistas, 

assim como reclamações e sugestões e por fim um contador para realizar a 

contabilidade da empresa (ATRASAS,1993). 

1- Gerente (supervisiona/provê compras/gerencia, etc.); 

 
2 – Funcionário para recepção e Balcão/Caixa (estilo polivalente faz a 

cobrança e prepara o café como na Europa) um atuando manhã e tarde; 

3- Funcionários auxiliares de cozinha (manhã e tarde) 

4- Funcionária de limpeza (Funcionário manhã e tarde) 

5—Horário de funcionamento: 08:00 às 18:00 horas. 

Para um controle mais específico do empreendimento, seria 

importante a supervisão de uma gerência e ajuda diária pelo empreendedor, para 

analisar riscos, melhorias e atendimento principalmente nos horários de pico e na 
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provisão, utilização de câmeras voltada para caixa e todo o ambiente, assim como 

um controle fiscal e financeiro mensal com contador. 

Os recursos para o projeto e empreendimento, seguindo levantamentos 

deverá ser necessário o investimento inicial em torno de R$ 165.000,00 (cento e 

sessenta e cinco mil reais), destinado a adequação do ambiente, compra de 

equipamentos como TV, mesas, cadeiras conforto, cadeiras poltrona e 

equipamentos de balcão e elétricos (podem ser por comodatos), entre outros. 

Neste projeto confesso que é exatamente nesta parte que precisaremos 

de ajuda para levantar este dinheiro para este investimento, procuraremos bancos, 

principalmente o Banco do Nordeste, empresas de startup, investidores e até 

mesmo rendas adquiridas anteriormente em minha profissão docente. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
Em informações levantadas de dados do SEBRAE, 2016, as principais 

causas da abertura de empresas e logo após ocorrendo o fechamento das mesmas 

são o baixo conhecimento na área que estão trabalhando e a situação do país, estas 

situações estão ligadas principalmente aos grandes problemas financeiros como 

exemplo o capital de giro (dinheiro que deve ser guardado ara movimentação da 

empresa no início e em casos de urgências), as inadimplências também são 

problemáticas bastante graves, e a falta de planejamento também leva à falência e 

fechamento de empresas, a falta de capital de giro e principalmente a falta de 

clientes. Este TCC é um projeto que pretende, ajudar muitas pessoas sobre 

possíveis falhas que acontecem e tentar evitar que ocorram erros administrativos e 

o empreendimento aconteça e se sustente. 

Segundo DORNELAS (2001, p. 96). 

Todo plano de negócios deve ser elaborado e utilizado 

seguindo algumas regras básicas, mas que não são 

estáticas e permitem ao empreendedor utilizar sua 

criatividade ou o bom senso, enfatizando um outro aspecto 

que mais interessa ao público-alvo do plano de negócios 

em questão. [...] Outra característica importante é que ele 

não deve estar apenas focado no aspecto financeiro. 

Indicadores de mercado, de capacitação interna da 

empresa e operacionais são igualmente importantes, pois 

estes fatores mostram a capacidade da empresa em 

“alavancar” os seus resultados financeiros no futuro. 

 
Conforme dados divulgados pela Associação Brasileira da Indústria de 

café (BRASIL, 2017), o consumo de café no Brasil teve um crescimento de 5%, 

com base nesses dados e aliados ao fato das pessoas estarem quase sempre sem 

tempo para realizar as suas refeições em casa, ou até mesmo devido ao mundo dos 

negócios ser muito dinâmico, com este plano de negócio busca-se desenvolver um 

projeto de um ambiente charmoso, no qual as pessoas poderão fazer um lanche, se 

encontrar com amigos, ler um jornal, uma revista, ou até mesmo tirar um tempo 

para pensar, ou planejar o dia. Com este TCC, além da verificação da viabilidade 

do empreendimento, o trabalho desenvolvido servirá para o empresário analisar, 

estudar, ter ideia e colocar em prática os conceitos e o passo-a-passo para mostrar 

um empreendimento de acordo com o aprendizado do curso de Especialização em 

Educação Empreendedora da PUC-RJ. 
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2.1. Considerações iniciais - Planejamento financeiro 

A administração financeira da empresa ficará a cargo de um dos 

sócios proprietários ou poderá ser contratado um administrador para fazer a 

cafeteria se transformar em um negócio lucrativo e interessante. Hoje em dia aos 

cafés vieram para ficar. O que parecia ser um modismo firmou-se no mercado 

tornando-se uma ótima opção de negócio. O café é o produto consumido 

diariamente, pela maioria dos brasileiros, em casa, no local de trabalho, em 

padarias, lanchonetes e cafeterias de todo país. Cada vez mais os brasileiros 

consumidores se sentem mais atraídos pelo ambiente das cafeterias e passam a 

criar novos hábitos, como leitura, conversa, reuniões de negócios e até mesmo 

diversão. Esta crescente é observada e desperta interesse das pessoas de conhecer 

os locais (as áreas), os principais cafés, principalmente os mais finos (os cafés de 

qualidade superior), além de grande interesse e curiosidade de encontrar 

ambientes aconchegantes e de bastante satisfação, seja para um drink ou mesmo 

uma ótima refeição saudável, rápida, saborosa com até a possibilidade de 

encontrar com amigos, trocar ideias, intermediar negócios, acessar a internet, 

adquirir presentes num ambiente agradável e acolhedor. 

Na montagem e estruturação da empresa, devemos entender os 

principais conceitos para criação deste empreendimento, o quadro societário deve 

ser composto por pessoas interessadas na área de cafeterias gourmet, com 

disponibilidade financeira, disponibilidade de tempo, disponibilidade de aprender 

sobre empreendedorismo e o café brasileiro. A escolha dos sócios proprietários é a 

parte mais importante, pois muitas empresas acabam devido a incompatibilidade 

de ideias dos sócios, a escolha correta do futuro da empresa, dos investimentos e 

de qualquer análise do mercado empreendedor deve ser levado com grande 

conhecimento da área do mercado e dos sócios (DOMINIK, 2005). 

O planejamento societário pode evitar muitos problemas para a 

empresa que está sendo formada e também para o empresário, pois existem riscos 

eminentes de problemas na sociedade que atrapalham o andamento e evolução da 

empresa, este planejamento, além de reduzir os riscos de eventuais discussões 

entre os sócios, que pode evitar perdas financeiras e até mesmo o encerramento 

das atividades da Empresa. Muitos empresários, tem grandes problemas de ordem 

tributária, fiscal, societária, dentre outros que poderiam ser evitados ou 



18 
 

 

minimizados, caso tivesse havido o planejamento societário antes da abertura da 

nova empresa (FRANCO,2007). O planejamento societário deve ser realizado no 

momento de constituição da empresa, assim como durante todo o tempo de sua 

vida corporativa. Isso irá evitar despesas despiciendas e principalmente afetará o 

desenvolvimento da atividade empresarial de forma benéfica. Dessa forma, é de 

suma importância a elaboração de um estatuto social ou de um contrato social 

coerentes, alinhado pelos sócios e fundamentados em possíveis riscos futuros. 

Fatos futuros não alinhados no contrato, como por exemplo, a morte de um dos 

sócios podem trazer grandes problemas a herdeiros e sócios remanescentes. O 

escopo de tamanha cautela, é justamente poder garantir uma convivência saudável 

e uma adesão completa sobre a burocracia e as regras necessárias para que haja 

ordem, simplificando as possíveis decisões tomadas por seus gestores, garantindo 

o crescimento e a segurança do patrimônio econômico da sociedade 

(GRANDER,1969). 

 
2.2. Conceitos preliminares 

Os produtos, serviços e tecnologia da cafeteria que apresentará 

cardápio com mix de produtos: cafés especiais com blends diferenciados, lanches 

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

com características das cafeterias europeias. Eventos, cursos e palestras para 

difundir o produto. A cafeteria irá contar com um gerente que será também o 

barista, ou seja, o profissional com conhecimento sobre processo de extração de 

café. Estes profissionais além de saberem operar as máquinas de café e moinho 

são simpáticos e corteses no trato com os clientes. As máquinas que iremos 

utilizar para produzir o café serão modernas para garantir um produto de melhor 

qualidade. Será disponibilizada para os clientes a tecnologia Wi-Fi, para uso da 

internet sem fio, enquanto lancham no recinto. 
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2.2.1. Mercado potencial– Oportunidade 

Atualmente, o café brasileiro torrado e moído começa a romper uma 

barreira histórica e inicia um processo de reposicionamento no mercado externo. 

O crescimento deste mercado no Brasil e no mundo deve-se ao constante 

aperfeiçoamento do setor. Através das pesquisas percebe-se que o mercado tem 

um enorme potencial, porém precisa ser muito bem trabalhado. As grandes 

cidades atraem as novas cafeterias que servem seus cafés especiais, muitas vezes 

de marca própria. Estes cafés podem ser consumidos nas lojas, onde são servidos 

por impecáveis baristas ou levados para casa, em grão ou moído (AZEVEDO, 

2001). 

A versatilidade e a função do estabelecimento envolvem uma 

variedade de temas. O ambiente acolhedor e a diversidade de produtos e tipos de 

café têm atraído cada vez mais o consumidor. Conforme pesquisas, as cafeterias 

constituem uma atividade que vem crescendo uma média de 10% ao ano e que o 

número de lojas no Brasil tem potencial para crescer 20% anualmente (IBGE, 

2017). A relação entre as cafeterias e os consumidores tem se tornado cada vez 

mais forte, pois à medida que o cliente exige um bom café, as cafeterias oferecem 

um clima acolhedor de convívio cultural e de inspiração, além dos proprietários 

procurarem educar o paladar dos consumidores dando-lhes a oportunidade de 

como degustar um bom café (SIROBABA,2003). 

Através de diversas pesquisas percebe-se que o momento é oportuno 

por apresentar um enorme mercado potencial para implantar um negócio no 

segmento de café (BRASIL, 2017). 

Elementos de diferenciação, segundo INTERNATIONAL COFFEE 

ORGANIZATION, 1997: 

•. Oferecer cafés especiais com blends diferenciados. 

•. Buscar o envolvimento de todos os membros da equipe de trabalho 

para o conhecimento dos objetivos da empresa e sentirem-se motivados para 

contribuir para o seu crescimento. 

•. Atender o público com simpatia, conhecer o cardápio e as 

características dos produtos da empresa e saber comunicar-se com os clientes para 

oferecer as informações solicitadas. 
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•. Treinar e conscientizar, continuamente, com relação à contaminação 

de alimentos, às práticas de medidas de segurança dos produtos, aos 

procedimentos de limpeza e sanitização. 

• Receitas preparadas à base de café, como bolos, licores, sorvetes, 

além de itens para o consumo da bebida. 

• Loja bem ventilada e espaço suficiente para acomodar 

confortavelmente os clientes, equipamentos e toda a estrutura necessária. 

• Tecnologia Wi-Fi para usar a internet. 

• Decoração esmerada para proporcionar ao cliente um ambiente 

confortável e agradável. 

• Palestras mensais para difundir as propriedades terapêuticas do café. 
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2.2.2. Investimentos iniciais 
 

Os gastos iniciais estão previstos na relação abaixo na tabela 1,  

exceto, no que diz respeito à construção, luvas do ponto, etc. 

Pesquise no mercado dentre os itens selecionados. 

 
Tabela 1- Gastos iniciais previstos 
  

INVESTIMENTO INICIAL 
 

unitário 
 

quantidade 
 

total 

 
M

o
b

il
iá

ri
o
 

Mesas Internas 455,00  0,00 

Mesa Internas Altas 498,00  0,00 

Cadeiras Internas 144,00  0,00 

Cadeiras Internas Altas 163,00  0,00 

 0,00  0,00 

Móveis sob Medida (Marcenaria)   0,00 

SubTotal 1 
 

0,00 0,00 

 
U

te
n

sí
li

o
s 

C
o
zi

n
h

a
s 

Garrafa de Chantilly 375,00  0,00 

Leiteira Pitcher 100,00 
 

0,00 

Conjunto de Facas 50,00  0,00 

Conjunto de Colheres de Preparo 25,00 
 

0,00 

Tábuas de Preparo 25,00 
 

0,00 

Pinças para Salgados 9,50 
 

0,00 

Espátulas para Bolo 2,00 
 

0,00 

Bandejas de Serviço (Atendentes) 26,00 
 

0,00 

Colheres de Sobremesa   0,00 

Garfos de Sobremesa/Torta 
  

0,00 

Facas de Sobremesa 
  

0,00 

Espátulas para Patês/Geléias 
  

0,00 

SubTotal 3 
 

0,00 0,00 

 
E

le
tr

o
 E

le
tr

ô
n

ic
o
 

Máquina de Café Espresso (Saeco 2 Grupos) 16.500,00  0,00 

Moinho 4.600,00  0,00 

Forno Elétrico 550,00 
 

0,00 

Forno Microondas 497,99 
 

0,00 

Liquidificador 140,00 
 

0,00 

Copo Extra para Liquidificador 40,00 
 

0,00 

DVD Player 150,00 
 

0,00 

Caixas de Som (Home) 140,00  0,00 

Computador, Programas e Acessórios 1.899,50 
 

0,00 

Refrigerador Bebidas 2.400,00 
 

0,00 

SubTotal 4 0,00 0,00 

 Bagueteira (Prato Retangular) 18,40  0,00 

Prato Orgânico Triangular 17,02  0,00 

Manteigueira 1,10  0,00 

Xícaras para Espresso 2,30  0,00 

Pires Xícara Espresso 3,40  0,00 

Xícaras para Chá/Capuccino 3,60  0,00 

Pires Xícara Capuccino 3,50  0,00 

Molheiras 8,50  0,00 
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  Mini Copo Água 0,90  0,00 

Taças para Irish Coffee 8,60  0,00 

Taça Tulipa para Coquetéis e Serviço (Prosseco) 10,00  0,00 

Copo Elegance Coquete Cisper ( Cx com 12) 36,43  0,00 

Copo Água 2,00  0,00 

Copo Suco 3,00  0,00 

Bandejas para Tortas 15,00 
 0,00 

SubTotal 5 
 

0,00 0,00 

 

 
H

ig
ie

n
e
 e

 L
im

p
ez

a
 

Saboneteira Cozinha e Balcão Café   0,00 

Toalheira Cozinha e Balcão Café   0,00 

Porta Papel Higiênico WCs   0,00 

Saboneteira Lavabo   0,00 

Toalheira Lavabo   0,00 

Cesto Coletor de Lixo para Lavabo e WCs 45,00  0,00 

Coletor de Lixo para Cozinha (incluir no projeto) 0,00  0,00 

Rodo   0,00 

Balde   0,00 

Balde Esfregão   0,00 

Vassoura   0,00 

Produto de Limpeza 50,00  0,00 

SubTotal 6 
 

0,00 0,00 

 

U
n

if
o

rm
e
s 

(K
it

 

p
o

r 
p

e
ss

o
a

) 

Camiseta   0,00 

Avental   0,00 

Lenço de Cabeça 
  0,00 

SubTotal 7 
 

0,00 0,00 

 

 
C

o
m

u
n

ic
a
çã

o
 V

is
u

a
l Criação de Marca e Projeto de CV   0,00 

CV de Fachada (Letreiro e Adesivos) 
  

0,00 

Folheteria Gráfica (Cartão Flayer, Cardápios) 
  

0,00 

Convite Eletrônico   0,00 

Toalhas e Guardanapos de Papel 
  

0,00 

SubTotal 8 0,00 0,00 0,00 

 

 
A

r
q

u
it

et
u

ra
 e

 O
b

ra
 C

iv
il

 Honorários de Arquiteto 2.000,00  0,00 

Empreiteira 
  

0,00 

   
0,00 

Serviços de Gesso   0,00 

Iluminação 
  

0,00 

Serralheria 
  

0,00 

SubTotal 9 0,00 0,00 0,00 

 

 
D

e
sp

es
a

s 
A

d
ic

io
n

a
is

 Alvarás Prefeitura   0,00 

Vistoria Bombeiros 
  

0,00 

Programa de Gestão (Softwere)   0,00 

– 
  

0,00 

   
0,00 

SubTotal 10 0,00 0,00 0,00 

  
TOTAL INVESTIMENTOS 

 
0,00 0,00 

O total de investimento será na ordem de R$ 140.000,00 a R$ 150.000,00  

Fonte: próprio autor 
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2.2.3. Custos mensais 
 

Para calcular a viabilidade do empreendimento, é preciso saber o 

custo e o valor de venda de cada produto. 

A diferença do valor da venda menos a de custo, deduzido outras 

despesas como: administrativo, impostos e taxas, aluguéis, etc, é o lucro líquido. 

Como apurar o resultado: 

Segundo JOHNSTON 1991, SEBRAE/RS. 2001.SEBRAE/NA,2004, 

SEBRAE/MG, 2015: 

Custos x valor de venda dos produtos: 

Exemplo simplificado: 

1 Kg de café gourmet custa em média R$ 30,00 e rende até 

110 xícaras, portanto: 

R$ 30,00 dividido por 110 = R$ 0,27 (custo de 1 xícara de 

café) 
 
 

Preço de venda R$ 1,80 

1 caixa com 1.000 unidades de sache de açúcar/adoçante 

custa R$ 30,00, portanto: 

30,00 dividido por 1.000 = R$ 0,03 (custo do açúcar) 

1 cx de leite integral custa em média R$ 2,00 e rende até 10 

cappuccinos, portanto: 

R$ 2,00 dividido por 10 = R$ 0,20 (custo do leite para 

cappuccino) 

1 pacote chocolate custo em média R$ 10,00 e rende 100 doses, 

portanto: 

R$ 10,00 dividido por 100 = R$ 0,10 (custo dose chocolate 

– Cappuccino ou chocolate quente) 

Custo do cappuccino: R$ 0,27 café + R$ 0,20 leite + R$ 

0,10 chocolate + R$ 0,06 2 sachês = R$ 0,63 

Preço de venda R$ 3,50 

1 balde de pão de queijo custa em média R$ 27,00 e rende 

45 unidades, portanto: 

R$ 27,00 dividido por 45 = R$ 0,60 (custo do pão de 

queijo) 
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Preço de venda R$ 1,80 

1 unidade salgado/doces (folhado) custa em média R$ 1,50; 

Preço de venda R$ 3,50 

Nesse raciocínio, vamos simular o movimento de uma cafeteria de 

pequeno porte na tabela 2. Digamos que a quantidade média de venda diária dos 

produtos foram os seguintes, considerando 25 dias do mês: 

Tabela 2- Custo mensal e receite bruta por mês 
 

 

 

 
 

produtos 

 

custo 
venda 
média 

 

custo 
 

custo 
preço 

de 
 

valor da 
total 

venda 

 

unitário 
 

diária 
 

diário 
 

mensal 

 

venda 
venda 
diária 

 

mensal 

 

Café 
 

R$ 0,30 
 

70 
R$ 

21,00 
 

R$ 525,00 

 

R$ 1,80 
 

R$ 126,00 
R$ 

3.150,00 

 

Cappuccino 
 

R$ 0,63 
 

30 
R$ 

18,90 
 

R$ 472,50 
 

R$ 3,50 
 

R$ 105,00 
R$ 

2.625,00 

 

Chocolate 
 

R$ 0,33 
 

20 
 

R$ 6,60 
 

R$ 165,00 

 

R$ 3,50 
 

R$ 70,00 
R$ 

1.750,00 

 

Salgados 
 

R$ 1,50 
 

20 
R$ 

30,00 
 

R$ 750,00 
 

R$ 3,50 
 

R$ 70,00 
R$ 

1.750,00 

 

Doces 
 

R$ 1,50 
 

20 
R$ 

30,00 
 

R$ 750,00 

 

R$ 3,50 
 

R$ 70,00 
R$ 

1.750,00 

Pão de 
Queijo 

 

R$ 0,60 
 

30 
R$ 

18,00 
 

R$ 450,00 
 

R$ 1,80 
 

R$ 54,00 
R$ 

1.350,00 

 R$ 
124,50 

 

R$ 3.112,50 
  

R$ 470,00 
R$ 

12.375,00 

 

Fonte: próprio autor 

Assim teremos: 

Total de venda mês = R$ 12.375,00 (receita bruta) 
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2.2.3.1. Custos das despesas fixas: 

Digamos que para o volume de venda dessa cafeteria, as despesas 

apresentadas abaixo na tabela 3 se equivalem: 

Tabela 3 – Custos fixos por mês e receita líquida 
 

 
 Gastos Gerais Mensais  

 

 CUSTOS FIXOS -  

 
F

ix
o

s 

DESCRITIVO total - R$ 

Aluguel 1.000,00 

Luz 150,00 

Água 200,00 

Gás 120,00 

IPTU 100,00 

Telefone 240,00 

Seguro 100,00 

Contador 250,00 

Folha de Pagamento - 2 funcis x 500,00 1.000,00 

encargos fopag/impostos 1.100,00 

Manutenção de Sistema Operacional 50,00 

Despesas Bancárias 20,00 

Pró-labore 1.500,00 

  

TOTAL FIXOS - R$ 5.830,00 
 

1. Apuração de resultado: 

 

 

 

 

 

TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA R$ 3.432,50 

Fonte: MARQUES e AGUIAR 1993. 

 

A simulação acima foi efetuada com percentual abaixo em relação a média 

das cafeterias de pequeno porte. 

Vamos fazer as contas? 

Total de vendas – receita bruta 

 
R$ 

 
12.375,00 

MENOS: 

 Despesas dos produtos 
 

R$ 
 

3.112,50 

 Despesas Fixas R$ 5.830,00 
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2.2.4. Estimativa de faturamento/ Recebimento mensal 

É a estimativa de faturamento bruto mensal que sua empresa a partir 

da comercialização dos seus produtos e/ou serviços, para chegar a esse valor você 

deverá levar em consideração a estimativa de vendas de seus produtos e ou 

serviços e seu preço de venda, você deverá fazer isso individualmente para cada 

produto ou serviço que sua empresa irá comercializar e depois calcular o total 

desses valores. 

 
 

2.2.5. Fontes de recursos 

 

A principal fonte de recurso será por financiamento a partir de 

empréstimos bancários que tentaremos conseguir um valor de financiamento com 

juros bem baixos se possível para micro empreendimentos, além é claro de 

reservas de própria fonte de reserva, lembrando de sempre ter o capital de giro 

para necessidades emergenciais. 
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2.3. Demonstrativo de resultados 
 

Um provável demonstrativo de Resultado em Exercício projetado para 

5 anos é apresentado a continuação na tabela 4. 

 
Tabela 4- Demonstrativo de resultado do exercício 

 

Descriminação 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 

1. Receita Bruta de 
Vendas em Reais 

R$ 

271.890,00 368.040,00 436.103,10 543.856,48 625.387,34 

2.Impostos sobre 

Vendas em reais 

R$ 

30.451,68 44.164,80 54.076,78 71.789,06 85.052,68 

2.1.SIMPLES 

Federal em reais R$ 

23.926,32 33.859,68 40.121,49 52.210,22 62.538,73 

2.2.SIMPLES 

Paraíba em reais 

R$ 

6.525,36 10.305,12 13.955,30 19.578,83 22.513,94 

3. Custos Variáveis 

em reais R$ 

88.328,88 119.565,12 141.676,78 176.682,61 203.169,53 

4.Despesas 

Variáveis em reais 

R$ 

1.923,00 1.923,00 1.923,00 1.923,00 1.923,00 

5. Margem  de 

Contribuição em 

reais R$ 

151.186,44 202.387,08 238.426,54 293.461,82 335.242,13 

6. Custos Fixos em 

reais R$ 

104.492,66 104.492,66 104.492,66 104.492,66 104.492,66 

7. Lucro Bruto em 

reais R$ 

46.693,78 97.894,41 133.933,88 188.969,16 230.749,47 

8. IRPJ (15%) R$ 7.004,07 14.684,16 20.090,08 28.345,37 34.612,42 

9. Lucro Líquido 

em reais R$ 

39.689,71 83.210,25 113.843,79 160.623,78 196.137,05 

Fonte: ABIC, 2017. 
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2.4. Fluxo de caixa 
 

A seguir na tabela 5 apresenta-se o fluxo de caixa projetado para 5 

anos. 
 

Tabela 5- Fluxo de caixa projetado 
 

Fonte: ABIC, 2017. 

 

2.5. Indicadores financeiros 
 

Segundo dados do SEBRAE no Brasil 2015, as principais causas de 

fechamento de empresas no país estão ligadas aos problemas financeiros, 

inadimplência, falta de planejamento, de capital de giro e falta de clientes. Com a 

elaboração deste projeto pretende-se identificar essas possíveis falhas que 

normalmente acontecem e evitá-las para sim ter sucesso na execução do 

empreendimento. 

Segundo DORNELAS (2001, p. 96). 

Todo plano de negócios deve ser elaborado e utilizado 

seguindo algumas regras básicas, mas que não são 

estáticas e permitem ao empreendedor utilizar sua 

criatividade ou o bom senso, enfatizando um outro aspecto 

que mais interessa ao público-alvo do plano de negócios 

em questão. [...] Outra característica importante é que ele 

não deve estar apenas focado no aspecto financeiro. 

Indicadores de mercado, de capacitação interna da 

empresa e operacionais são igualmente importantes, pois 

estes fatores mostram a capacidade da empresa em 

“alavancar” os seus resultados financeiros no futuro. 
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Tabela 6 -Indicadores de viabilidade – Cafeteria 
 

Indicadores Ano 1 Ano 2 Ano 3 

Ponto de Equilíbrio R$ 188.456,72 R$ 188.456,72 R$ 188.456,72 

Lucratividade 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Rentabilidade 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Prazo de retorno do 

investimento 

 
0 

Fonte: próprio autor, adaptado do Software CEPN 3.0 – Sebrae. 2015. 

OBS.: Não é possível calcular os indicadores de viabilidade devido ao 

resultado operacional apurado ser negativo. 

 
2.5.1. Índice de liquidez 

 

O índice de liquidez geral (ILG), indica quanto a empresa possui em 

dinheiro, bens e direitos realizáveis a curto e a longo prazo para fazer face às suas 

dívidas totais de curto e longo prazos. Ele é dado pela relação entre o ativo 

circulante somado ao realizável a longo prazo e o passivo circulante mais o 

exigível a longo prazo. 

 

2.5.2. Índices de lucratividade e rentabilidade 

Apesar de serem dois indicadores simples, conhecer a Lucratividade 

e Rentabilidade do negócio é indispensável para qualquer empresa, 

independentemente do tamanho ou ramo de atuação (KMENTA, 1988). 

Porém, é comum encontrar empresários falando sobre a rentabilidade 

do seu negócio, quando na verdade estão se referindo a lucratividade (e vice- 

versa). É preciso atenção, pois são dois conceitos distintos. 
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2.5.2.1. LUCRATIVIDADE 

Para entendermos o que é lucratividade, primeiro precisamos entender 

o que  é Lucro,  que  de  forma  simples  é  dado  pela receita  de  vendas menos  

as deduções (impostos, devoluções e abatimentos), despesas e custos, sem 

esquecer-se dos tributos federais (IRPJ e CSLL). A Lucratividade é dada em 

percentual e indica o ganho obtido sobre as vendas realizadas. Para calculá-la, 

basta dividir o lucro pelo total das vendas e multiplicar por 100: 

 

LUCRATIVIDADE = (LUCRO LÍQUIDO / RECEITA BRUTA) x 

100 

Em resumo, a lucratividade nos responde se o negócio está 

justificando ou não a operação, ou seja, se as vendas são suficientes para pagar os 

custos e despesas e ainda gerar lucro. Como a lucratividade é dada em percentual, 

torna-se bastante útil para a comparação de empresas, mesmo de tamanhos ou 

setores distintos. Para complementar, disponibilizamos também um Modelo de 

Planilha Gratuito para Cálculo de Margem de Contribuição e Lucratividade. Você 

pode fazer o download clicando no botão abaixo. 

 
2.5.2.2. RENTABILIDADE 

Agora que já sabemos como calcular o lucro, também podemos 

descobrir como calcular a Rentabilidade,  que  indica  o  percentual  de  retorno  

do investimento realizado na empresa. 

Seu cálculo também é muito simples, bastando, dividir o lucro líquido pelo capital 

investido e multiplicar por 100: 

 
RENTABILIDADE = (LUCRO LÍQUIDO / INVESTIMENTO 

TOTAL) x 100 

 
Enquanto a lucratividade demonstra os ganhos imediatos do negócio 

em   um   período    específico    (um    mês,    um    semestre,    um    ano,    etc.), 

a rentabilidade nos dá qual é o retorno sobre o investimento que foi feito na 

empresa em longo prazo. É importante o cálculo da lucratividade para saber se 

vale a pena realizar o investimento no negócio. Em alguns casos de negócios de 

https://www.treasy.com.br/blog/projecao-de-vendas
https://www.treasy.com.br/blog/orcamento-ou-projecao-de-deducoes-de-vendas
https://www.treasy.com.br/blog/custos-x-despesas-saiba-a-diferenca
https://www.treasy.com.br/blog/tributos-impostos-taxas-e-contribuicoes-saiba-a-diferenca
https://www.treasy.com.br/blog/orcamento-de-investimentos
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curto ciclo de vida (negócios que dependam de moda, eventos passageiros etc.), a 

lucratividade precisa ser bem acima da média para que haja tempo hábil para 

recuperação do investimento enquanto a empresa existir. 

 
2.6. Avaliação de projetos 

 

O Café Gourmet ficará localizada próximo à universidade Federal da 

Paraíba no bairro Universitário da cidade de João Pessoa-PB, conforme figura 1 

abaixo. Essa localização foi escolhida devido ao fácil acesso e a grande circulação 

de pessoas próximas do local (UFPB). 

 
 

Figura 1- Localização do empreendimento 

Fonte: Google Maps 

 
 

Abaixo apresentamos o layout da cafeteria (proposta) de nossa 

empresa conforme mostra a figura 2, mostra o espaço físico interno de 50 m2 que 

ficará divido da seguinte forma: 

Na parte maior ficará área de atendimento com os balcões com as estufas 

com os produtos, contará com mesas e banquetas e televisão. Na outra parte ficará 

o estoque e forno para assar os produtos que vem pré-cozidos. Anexo ao espaço 

de atendimento ficará o banheiro para os clientes (DA SILVA, G.2010). 
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Figura 2- Layout da cafeteria 

Fonte: Plano de negócio de uma cafeteria, DA SILVA, G.2010. 

 

 
Agora veremos alguns aspectos interessantes para manutenção da 

cafeteria, entre eles os métodos utilizados para a análise econômica e financeira 

dos investimentos, na qual descreveremos nos próximos tópicos do trabalho os 

seguintes termos: Taxa Interna de Retorno (TIR), Valor Presente Líquido (VPL) e 

Período de Retorno de Capital (Payback). 

 

2.6.1. Payback simples 

 
Para HOJI (2010) consiste na apuração do tempo necessário para que 

a soma dos fluxos de caixa líquidos periódicos seja igual ao fluxo de caixa líquido 

do instante inicial. Este método não considera os fluxos de caixa gerados durante 

a vida útil do investimento após o período e portando não permite comparar o 

retorno entre dois investimentos. Mas é um método largamente utilizado como um 

limite para determinadas tipos de projetos, combinado com os outros. 

Segundo ASSAF NETO (2009) consiste na determinação do tempo 

necessário para que o dispêndio de capital seja recuperado por meio de fluxos de 

caixas promovidos pelo investimento. É interpretado como um importante 
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indicador do nível de risco de um projeto de investimento. Ainda para Assaf Neto 

(2009) duas importantes restrições ao método payback. 

- Não leva em conta as magnitudes dos fluxos de caixa e sua distribuição 

nos períodos que antecedem ao método payback. 

- Não leva em consideração os fluxos de caixa que ocorrem após o período 

de payback. 

 
Conforme a seguinte formula – Período de Retorno de Capital (Payback) 

 

 

 

2.6.2. Valor presente líquido (VPL) 
 

PARA MEGLIORINI & VALLIM (2009) valor presente líquido ou o 

NPV (Net Present Value) é a diferença entre o valor descontado do fluxo de caixa 

para a data do investimento inicial e o valor de um investimento inicial de um 

projeto. Ainda para MEGLIORINI & VALLIM (2009) todos os projetos que 

apresentarem VPL maiores iguais a zero podem ser aceitos, pois geram retorno 

igual ou maior que o custo de capital. Quando um projeto apresenta o VPL menor 

que zero, seu retorno é inferior a seu custo de capital e ele deixa de ser atrativo. 

Hoji (2010) Valor Presente Líquido consiste em  determinar o valor  

no instante inicial, descontando o fluxo de caixa líquido de cada período futuro 

gerado durante a vida útil do investimento, com a taxa mínima de atratividade e 

adicionando o somatório dos valores descartados ao fluxo de caixa líquido do 

instante inicial. Hoji (2010) ainda salienta que o investimento será 

economicamente atraente se o valor presente líquido for positivo. 

Conforme a seguinte fórmula– Valor Presente Líquido 
 

 

Onde: 
 

FCt = fluxo (benefício) de caixa de cada período 

 

K = taxa de desconto do projeto, representada pela rentabilidade mínima requerida 
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I0 = investimento processado no momento zero 

 

It = valor do investimento previsto em cada período subsequente 

 

Fonte: Finanças Corporativas e Valor. Alexandre Assaf Neto. Editora Atlas 

(2009). 

 

2.6.3. Taxa interna de retorno (TIR) 
 

Taxa utilizada para igualar o valor investido com os saldos finais 

projetados no caixa. Segundo REBELATTO (2004) TIR é a taxa de desconto que 

torna o valor atual líquido do investimento igual a zero, também chamada de taxa 

interna efetiva de rentabilidade. REBELATTO (2004) complementa que a TIR 

deve ser comparada com outra taxa denominada Taxa Mínima de Atratividade 

(TMA), para aceitação ou não do projeto. 

ASSAF NETO (2009) diz que para avaliação de propostas de 

investimento o cálculo da TIR, requer basicamente o conhecimento dos montantes 

de dispêndio de capital e dos fluxos de caixa líquidos incrementais gerados pela 

decisão, considerando que esses valores ocorrem diferentes momentos, pode-se 

dizer que a TIR ao levar em conta o valor do dinheiro no tempo representa a 

rentabilidade do projeto expressa em termos de taxa de juros composto 

equivalente periódica. 

 
Conforme a seguinte fórmula– Taxa Interna de Retorno: 

 

 

Fonte: Projeto de Investimento. Daisy Rebelatto. Editora Manoelle (2004). 
 

Legenda: 

 

FCo – Fluxo de Caixa Inicial – (Valor investido para início do projeto) 

FCj – Fluxos previstos de entradas de caixa 

J – Tempo de vida útil do projeto 
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2.6.4. Ponto de equilíbrio 
 

Dentre os métodos que serão utilizados para análise dos investimentos 

projetados nos primeiros cinco anos do empreendimento, a uma taxa mínima de 

atratividade de doze por cento ao ano, chegaram-se a alguns resultados. Segundo 

livreto: COMECE CERTO - CAFETERIA – (SEBRAE, 2015), o ponto de 

equilíbrio representa a quantidade de venda que precisa ser realizada mensalmente 

para gerar receitas suficientes para pagar todo o custo variável gerado, todas as 

despesas comerciais geradas e todos as despesas fixas que a empresa tiver no mês. 

Isto é, “empatar”. Não ter lucro acumulado no mês, mas também não ter prejuízo. 

•Significa que um volume de vendas inferior ao “ponto de equilíbrio” levará a 

empresa a ter prejuízo. Pois, no final do mês, não terá dinheiro suficiente para 

pagar as contas das despesas fixas. 

•Significa que um volume de vendas superior ao “ponto de equilíbrio” permitirá 

acumular lucro. É este lucro que realmente importa, o lucro acumulado em um 

período, não somente o “lucro” proporcional de uma venda. 

Note que, mesmo que tenha sido calculado “lucro” em cada venda, 

pode ser que o pagamento das despesas fixas do mês consuma todo este “lucro” e 

no final dele, o resultado da empresa seja nulo ou prejuízo. Muitas empresas 

entram nesta situação, pois realizam venda com “lucro”, mas nunca sobra dinheiro 

no final do mês. Por que? Porque as despesas fixas levam tudo. A quantidade 

vendida é inferior ao que necessitaria vender. 

Para acumular lucro é necessário vender acima do ponto de equilíbrio. 

Exercite da seguinte maneira: 

 
Fonte: SEBRAE, 2015. 

 

Ainda segundo COMECE CERTO - CAFETERIA, SEBRAE, 2005, 

neste cálculo, se não considerarmos a porcentagem de lucro, então o volume de 

vendas resultante será o valor do ponto de equilíbrio. Isto é, o valor mínimo que 

terá de vender para não ter prejuízo, mas também não ter lucro. Mas, se for 
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considerada uma porcentagem de lucro, então o resultado será o volume de vendas 

que precisa ser conseguido para obter o determinado montante de lucro. 

Simbolicamente, somente para exemplificar, imagine uma empresa com Despesa 

Fixa mensal de R$ 4.725,00, o Custo Variável chegando a 64,5% do faturamento 

e as Despesas Comerciais alcançando 10,2% do faturamento. Qual deve ser o 

faturamento mensal desta empresa, que seja suficiente para pagar R$ 4.725,00 de 

Despesas Fixas além das Despesas Comerciais e do Custo Variável que forem 

gerados? 

 
Fonte: SEBRAE, 2015. 

 

O Ponto de Equilíbrio, isto é, o faturamento, deveria ser de R$ 

18.675,90 mensais para pagar os R$ 4.725,00 de Despesas Fixas e o montante de 

Despesas Comerciais e do Custo Variável que for gerado para se obter este 

volume de faturamento. Note que mesmo assim não gerando lucro nenhum. Se 

fosse desejado um lucro de 10,0%, então, o volume de vendas seria calculado 

assim: 

 
Fonte: COMECE CERTO - CAFETERIA, SEBRAE, 2005. 

 

Para obter um lucro de 10,0% (R$ 3.088,24) deveria efetuar um 

volume de vendas, isto é, um faturamento de R$ 30.882,40, cerca de R$ 12.206,50 

acima do Ponto de Equilíbrio. Então, de novo chamamos sua atenção: 

•. Aprenda com precisão a calcular o Ponto de Equilíbrio de sua Cafeteria. 

Determinar o volume de faturamento mínimo para não ter prejuízo. Estude bem 

este assunto, faça cursos, inclusive procure o Sebrae onde encontrará orientação 

segura, detalhada e gratuita tantas vezes quanto você necessitar. 

•A fórmula de cálculo é simples, mas o que importa para a sua empresa é que  

você tenha domínio sobre todos os aspectos envolvidos nesta questão de volume 
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de faturamento, não somente calcular um valor. A primeira meta que desafiamos 

você a ter, foi elaborar um Plano de Negócio que dessa total visibilidade à prática 

do negócio “Cafeteria”, suficiente para perceber e tomar as decisões que precisam 

ser tomadas. A segunda meta que agora desafiamos você a ter, é a de estruturar o 

seu negócio para faturar acima do Ponto de Equilíbrio. O simples alcance destas 

metas será a diferença entre ter sucesso, se ultrapassar o Ponto de Equilíbrio, ou 

fracassar, se seu faturamento ficar abaixo do necessário. Vender, vender, vender, 

esta é a lei. Para isto você precisará aprender como atrair clientes para seu 

negócio. 
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3. PLANEJAMENTO FINANCEIRO 

- Índice de Margem de Contribuição: 66,66%. 

- Ponto de Equilíbrio: R$ 452.815,55 (anual). 

- Índice de Lucratividade: 11,07%. 

- Rentabilidade: A taxa prevista sobre o capital investido 109,88% 

- Prazo de Retorno de Investimento (Payback). Retorno total do 

investimento, 4,55 (anos). 

- VPL (Valor Presente Líquido). Fluxo de caixa descontado 

considerando a taxa média de atratividade estabelecida R$ 363.269,28. 

- TIR (Taxa Interna de Retorno) – 51,71% ao ano. 

Tabela 7: Indicadores de Resultado 

 
Fonte: SEBRAE, 2015. 

 

 

3.1. Fontes de receita 
 

Comumente um Modelo de Negócios como o nosso podemos ter dois 

tipos diferentes de Fontes de Receitas: 

1. Transações de renda resultantes de pagamento único, a partir de 

investimento com capital próprio, dinheiro em caixa. 

2. Renda recorrente, resultante do pagamento constante, advindo da 

entrega de uma Proposta de Valor aos clientes ou do suporte pós-vendas. 

Podemos utilizar também este modelo de fonte de renda, vendendo a 

proposta para outros startups. 
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No nosso modelo de negócio a cafeteria gourmet, utilizaremos fontes 

de investimento próprio e financiamentos bancários em vários estabelecimentos 

de apoio a investimentos. 

 
3.2. Estrutura de custo 

 

Os elementos do modelo de negócio resultam em uma estrutura de 

custos. A Estrutura de Custos descreve todos os custos incorridos para operar um 

modelo de negócio. Abaixo uma tabela do Excel com prováveis valores de 

investimento e da estrutura do custo: 

TABELA 8: Estrutura de custo 

 
Times unitário quantidade total 

 

 

 
Mobiliário 

Mesas Internas 455,00  0,00 

Mesa Internas Altas 498,00  0,00 

Cadeiras Internas 144,00  0,00 

Cadeiras Internas Altas 163,00  0,00 

 0,00  0,00 

Móveis sob Medida (Marcenaria)   0,00 

SubTotal 1 1.260,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 
 

Utensílios 

Cozinhas 

Garrafa de Chantilly 375,00  0,00 

Leiteira Pitcher 100,00  0,00 

Conjunto de Facas 50,00  0,00 

Conjunto de Colheres de Preparo 25,00  0,00 

Tábuas de Preparo 25,00  0,00 

Pinças para Salgados 9,50  0,00 

Espátulas para Bolo 2,00  0,00 

Bandejas de Serviço (Atendentes) 26,00  0,00 

Colheres de Sobremesa   0,00 

Garfos de Sobremesa/Torta   0,00 

Facas de Sobremesa   0,00 

Espátulas para Patês/Geleias   0,00 

SubTotal 3 612,50 0,00 0,00 

 

 

 

 
 

Eletro 

Eletrônico 

Máquina de Café Expresso (Saeco 2 Grupos) 16.500,00  0,00 

Moinho 4.600,00  0,00 

Forno Elétrico 550,00  0,00 

Forno Micro-ondas 497,99  0,00 

Liquidificador 140,00  0,00 

Copo Extra para Liquidificador 40,00  0,00 

DVD Player 150,00  0,00 

Caixas de Som (Home) 140,00  0,00 

Computador, Programas e Acessórios 1.899,50  0,00 

Refrigerador Bebidas 2.400,00  0,00 

SubTotal 4 26.917,49 0,00 0,00 

 Bagueteira (Prato Retangular) 18,40  0,00 

Prato Orgânico Triangular 17,02  0,00 

Manteigueira 1,10  0,00 
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 Xícaras para Expresso 2,30  0,00 

Pires Xícara Expresso 3,40  0,00 

Xícaras para Chá/Cappuccino 3,60  0,00 

Pires Xícara Cappuccino 3,50  0,00 

Molheiras 8,50  0,00 

Mini Copo Água 0,90  0,00 

Taças para Irish Coffee 8,60  0,00 

Taça Tulipa para Coquetéis e Serviço (Prosseco) 10,00  0,00 

Copo Elegance Coquete Cisper ( Cx com 12) 36,43  0,00 

Copo Água 2,00  0,00 

Copo Suco 3,00  0,00 

Bandejas para Tortas 15,00  0,00 

SubTotal 5 133,75 0,00 0,00 

 

 

 

 

 
 

Higiene e 

Limpeza 

Saboneteira Cozinha e Balcão Café   0,00 

Toalheira Cozinha e Balcão Café   0,00 

Porta Papel Higiênico WCs   0,00 

Saboneteira Lavabo   0,00 

Toalheira Lavabo   0,00 

Cesto Coletor de Lixo para Lavabo e WCs 45,00  0,00 

Coletor de Lixo para Cozinha (incluir no projeto) 0,00  0,00 

Rodo   0,00 

Balde   0,00 

Balde Esfregão   0,00 

Vassoura   0,00 

Produto de Limpeza 50,00  0,00 

SubTotal 6 95,00 0,00 0,00 

 
Uniformes (Kit 

por pessoa) 

Camiseta   0,00 

Avental   0,00 

Lenço de Cabeça   0,00 

SubTotal 7 0,00 0,00 0,00 

 

 
Comunicação 

Visual 

Criação de Marca e Projeto de CV   0,00 

CV de Fachada (Letreiro e Adesivos)   0,00 

Folheteria Gráfica (Cartão Flayer, Cardápios)   0,00 

Convite Eletrônico   0,00 

Toalhas e Guardanapos de Papel   0,00 

SubTotal 8 0,00 0,00 0,00 

 Honorários de Arquiteto 2.000,00  0,00 

Empreiteira   0,00 

   0,00 

Serviços de Gesso   0,00 

Iluminação   0,00 

Serralheria   0,00 

SubTotal 9 2.000,00 0,00 0,00 

 

 
Despesas 

Adicionais 

Alvarás Prefeitura   0,00 

Vistoria Bombeiros   0,00 

Programa de Gestão (Softwere)   0,00 

–   0,00 

   0,00 

SubTotal 10 0,00 0,00 0,00 

 TOTAL INVESTIMENTOS 31.018,74 0,00 0,00 

MINAS GERAIS, 1995, MORICOCHI,1997. 

Fonte: http://www.kassaicafe.com.br/. 

http://www.kassaicafe.com.br/
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3.2.1. Formação de preço 
 

Depois de definido o sistema de acumulação de custos a ser utilizado 

pela empresa, passamos à escolha de técnicas de formação de preços. Segundo 

Dominik (2005), são três os principais métodos de formação de preço: a) com 

base no custo pleno: constitui-se no somatório dos gastos diretos e do rateio dos 

gastos fixos, acrescido do acréscimo do lucro percentual desejado; b) com base no 

custo de transformação: desconsidera o custo de material direto e concentra-se nos 

custos de transformação; e c) com base na taxa de retorno exigido sobre o capital 

investido: formado, além dos custos básicos, pelo acréscimo da taxa de lucro 

desejável sobre o capital investido. 

 
3.2.2. Investimento inicial 

 

A análise dos investimentos iniciais, devem ser realizados com muita 

calma e inclui todo o montante que deverá ser alocado para a abertura da empresa 

em detalhes. Abaixo apresentamos os valores levantados do investimento inicial. 

Tabela 9: Investimento inicial 
 

 

Fonte: MINAS GERAIS, 1995, MORICOCHI,1997. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O empreendedorismo nos dias atuais é bastante importante, para 

estudar a viabilidade de montagem de uma cafeteria gourmet para a cidade de 

João Pessoa no estado da Paraíba, foi um trabalho bastante árduo e complicado, 

antes de empreender em primeiro lugar devemos conhecer este negócio, estudar as 

viabilidades e fazer uma análise de mercado bem profunda, vale ressaltar também 

que vários tópicos podem ser seguidos de um Plano de Negócios, o perfil do 

ambiente no qual o empreendedor irá vislumbrar esta oportunidade de negócio, 

também deve ser descrito (SILVESTRINI JÚNIOR, 1994). 

O objetivo deste trabalho é auxiliar algumas pessoas empreendedoras 

a conseguir por si mesmo, possibilidade de montar uma empresa, seguindo  

tópicos já apresentados e desmistificando a visão geral das pessoas em como abrir 

um negócio e se posicionar no mercado de maneira sólida e viável. As principais 

variáveis que podem afetar este tipo de negócio, são evitáveis a partir de um 

estudo mais aprofundado e estudando e analisando o comportamento de várias 

variáveis presentes no mercado. 

Segundo o SEBRAE, 2015, o levantamento de várias informações é 

necessário para se tomar empreendedor. Dentre a gama de produtos gerados pelo 

campo, o café brasileiro é um dos mais tradicionais da agricultura. O nosso café 

possui uma relação direta com a evolução da nossa história, através dele viveram- 

se momentos áureos, como também, estado de penúria. Desde o século XVIII até 

aos dias de hoje muitas mudanças ocorreram e vem ocorrendo, advindas dessa 

cultura que chegou a ser o único financiador da economia do país e até os dias de 

hoje      tem      grande      importância       para       a       nossa       economia.       

O Café e as cafeterias são tipos de negócios que estão relacionados a uma 

satisfação pessoal que vai além da gastronomia pura. Para muitos, inclusive vários 

brasileiros, o ambiente e o hábito de tomar café requer um ritual, seja conversando 

com amigos, lendo a revista preferida, o jornal do dia, ou até mesmo para tirar um 

tempo para pensar, para planejar (SIROBATA, 2017). 

O nosso Café é um dos negócios mais interessantes, charmosos e 

tradicionais do segmento de alimentação. O fato e o hábito de servir um café, que 

sempre foi uma maneira de receber amigos em nossas casas, casas de nossos pais, 

relembrar a infância é também para oferecer os momentos especiais e isso exige 
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um conjunto de cuidados que o empreendedor deve levar em consideração na hora 

de     decidir-se     por     esse      ramo      e      por      este      empreendimento.   

Os fatos e a habilidade envolvida na criação desse negócio, deve ter um toques 

especiais, em primeiro lugar, a localização deve ser especial, o café deve ser de 

ótima qualidade, puro de origem, o atendimento deve ser diferenciado e 

condizente com a filosofia do negócio e as instalações também devem ser de 

ótimo agrado e ambiente aconchegante. O Café da cafeteria deve apreciado deve 

apresentar a harmonia com a cultura e principalmente com o local onde está 

instalado o empreendimento. A Criatividade, a capacidade de mudar e se adaptar 

são fatores importantes para quem quer conquistar clientes nesse ramo. O 

empreendimento de cafeterias é para quem está procurando prazer e satisfação. 

Um dos meios mais fáceis de empreender no ramo de Cafés é através 

de franquias e quiosques instalados em livrarias, galerias e shopping centers. No 

entanto a possibilidade de abrir um empreendimento por conta própria é uma 

ótima oportunidade também. Embora a bebida quente seja o carro chefe, existem 

várias versões geladas e/ou misturadas com licores e outros produtos vêm 

ganhando espaço. Numa cafeteria também se vendem sucos variados, 

refrigerantes, água, salgados diversos, produtos de bomboniere, doces, tortas, etc. 

Pode-se também oferecer café empacotado (torrado e/ou moído), cafeteiras, 

louças, livros, obras de arte, etc. 

O Café Gourmet pode agregar também outros tipos de negócio como 

livrarias, galeria de arte, sebo de livros usados, centro de estudos, loja de artigos 

esportivos, loja de roupas, etc. (VASCONCELOS, 2010). Sempre é importante 

consultar o SEBRAE mais próximo para auxílio na montagem dos negócios. 
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5. CONCLUSÕES 

 
O sucesso do empreendimento Casa do Café Gourmet poderá ocorrer 

devido a fatores como: 

 o planejamento; 

 a pesquisa de mercado; 

 os empreendedores envolvidos, focados no mesmo objetivo; 

 o capital próprio; 

 os funcionários escolhidos; 

 mercado novo e bastante atraente; 

 localização da cafeteria; 

 a qualidade dos produtos ofertados; 

 a escolha dos meios de divulgação; 

 o excelente trato com os clientes. 

A verificação da análise dos conceitos econômicos – financeiros dos 

investimentos, dando ênfase aos métodos utilizados, como: Taxa Interna de 

Retorno (TIR), Valor Presente Líquido (VPL), Período de Retorno de Capital 

(Payback), aplicados a uma Taxa Mínima de Atratividade (TMA) de 12% a.a. (ao 

ano), conclui-se que a Casa do Café Gourmet é um investimento viável. 

Fundamentado no fluxo de caixa projetado para futuro, os primeiros cinco anos 

devem ser os mais críticos, pois ao final do período corrente o saldo em caixa 

deverá superior ao investimento inicial. Tendo em vista que é um  

empreendimento novo na cidade, sem muitos concorrentes diretos, no qual é 

preciso conquistar e fidelizar os clientes o retorno do capital investido para o 

período entre quatro a cinco anos deverá ser bastante satisfatório. 

Podemos considerar que a atividade a ser desenvolvida “Cafeteria Star 

Coffee Gourmet” será bem-sucedida, uma vez que, analisando os dados do projeto 

que foram registrados, seguindo todos os passos recomendados pelo Manual 

Projeto Aplicativo, comprovar-se-á sua viabilidade. 

O Valor total do investimento é de R$ 165.919,56 (cento e sessenta e 

cinco mil novecentos e dezenove reais e cinquenta e seis centavos), com a geração 

de 14 empregos diretos. Destacamos a seguir os Méritos Econômico-sociais, quais 

sejam: Rentabilidade do investimento total - 73%, lucratividade líquida - 21%, 

Payback em anos - 1,3%, taxa de retorno do investimento - 55%. 
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Dentro desta perspectiva, esperamos proporcionar a cidade de João 

Pessoa um espaço de lazer e cultura para as várias faixas etárias, numa excelente 

localização. Nosso intuito é satisfazer as necessidades de cada cliente 

proporcionando diversidade e inovação, atraindo a cada dia novos clientes. 

Por fim, concluímos que a implantação da empresa Cafeteria Star 

Coffee Gourmet é viável e de acordo com todos os índices de análise para 

financiamento pelas instituições financeiras como: Banco do Nordeste que é 

operadora do FNE – Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, para o 

setor comercial e do serviço. 
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APÊNDICE A- DADOS GERAIS PARA MONTAGEM DA 

CAFETERIA E CÁLCULO DO CUSTO DIÁRIO POR 

FORNECEDOR DE INSUMOS 

- SUMÁRIO EXECUTIVO- 

 
No último ano o crescimento da produção e consumo de café torrado e 

moído no mercado brasileiro foi 2,6 vezes maior que a média mundial, segundo 

dados da Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC- 2010). 

O Café terá como nome: Star Coffee Gourmet e será um local refinado 

próximo à Universidade Federal da Paraíba, lugar de encontro de pessoas que 

estejam em busca de um café mais saboroso e um lugar agradável, unindo o 

rústico ao moderno. O serviço de Internet com tecnologia Wi-Fi associada a um 

espaço cultural onde os nossos clientes terão acesso aos principais jornais e 

revistas especializadas em administração e economia de todo país. 

Analisando o mercado de João Pessoa, identificamos uma carência de 

empresas especializadas no setor, se compararmos com mercados de mesmo 

tamanho e potencial. 

A equipe gerencial é um dos pontos fortes da Cafeteria, contando com 

profissionais qualificados, com larga experiência administrativa em criação de 

novos negócios. 

Visando explorar este mercado que tem uma previsão de crescimento 

de 35% nos próximos cinco anos, a Café Star Coffee Gourmet buscará estabelecer 

seu espaço. 

A Cafeteria será instalada em um imóvel de 200 m² na região Zona 

Sul de João Pessoa, especificamente próxima da Universidade Federal da Paraíba 

no bairro Cidade Universitária, pelo seu atual crescimento da Universidade 

Federal da Paraíba devido ao aumento da quantidade de docentes, técnicos 

administrativos e do contorno da UFPB, além de atividades comerciais 

diversificadas já existentes. 

Para criarmos um ambiente diferenciado com os melhores produtos, 

utilizaremos grande parte do investimento inicial de R$ 165.919,56 nas 

instalações, máquinas e equipamentos e móveis e utensílios. 

A taxa interna do retorno é de 55,60% com o período considerado  

para o cálculo de 3 anos. A rentabilidade do investimento total é de 73,02% com a 

lucratividade líquida de 21,18%. 
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- CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
 

Um lugar agradável, que une o rústico ao moderno. Lembrando um 

bistrô, possui decoração arrojada que une madeira clara e couro, com louça de 

porcelana personalizada. Outra marca registrada do serviço são os uniformes dos 

funcionários - calça preta, camisa branca, boina e colete xadrez. Assim será a 

Cafeteria Star Coffee Gourmet: um espaço requintado, onde poderão ser 

degustados diferentes tipos de café, navegar na internet ter acesso a jornais e 

revistas de todo o país. 

Destinado a um público bastante eclético o Café Star Coffee Gourmet que, 

alia charme e modernidade irá conquistar os consumidores, fazendo com que esse 

ambiente adquira perfis diferenciados. 

De executivos a boêmios, os frequentadores encontrarão na cafeteria desde 

a satisfação de um lanche rápido, à possibilidade de "dar um tempo" e relaxar, 

acessar a internet e degustar com tranquilidade um café de qualidade. 

Quem gosta de navegar na internet a qualquer hora e em qualquer lugar, 

tem mais um motivo para frequentar o Café Star Coffee Gourmet, pois também 

teremos a tecnologia Wi-Fi, que permite o acesso, sem fio, à internet para usuários 

de notebooks e PDAs (computadores de mão). 

Essa novidade, muito comum nos Estados Unidos e Europa, chegou para 

estreitar o relacionamento com os clientes que demandam serviços mais 

completos, além de garantir mais conforto, comodidade e segurança para usar seus 

equipamentos. 

A nossa meta é disponibilizar uma bebida de qualidade em um ambiente 

ousado que se destaque em relação a outros estabelecimentos do ramo. 

O diferencial do Café Star Coffee Gourmet estará na escolha dos itens de 

seu menu: uma seleção cuidadosa de pratos e combinações tradicionais, que 

incluem desde o café com leite, chocolate quente, comidas típicas da região, 

salgados mais refinados e toda linha de doces: muffins e brownies, que podem ser 

acompanhados de sorvete, milk shake, e o irresistível petit gateau. Serão 

ingredientes rigorosamente selecionados, a rapidez e a cortesia no atendimento, 

limpeza das instalações, cuidados com a decoração do ambiente, tudo concebido 

para proporcionar uma refeição saborosa, nutritiva e higiênica num ambiente 

descontraído e alegre para se passar momentos agradáveis. 
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- DADOS DA EMPRESA 

 

Razão Social: Cafeteria Star Coffee Gourmet 

Nome Fantasia: Coffee Star Gourmet 

Endereço: Av. Próxima à UFPB – Cidade Universitária – João Pessoa/PB 

Endereço eletrônico: www.coffeesatar.com.br 

Contato: (83) 3216-7400 –(83) 99999-6801 

 

 

 
- Dados dos Dirigentes 

 

 
 

Nome: Ronaldo Rodrigues Sarmento Profissão: Professor 

Responsabilidade no Projeto: Finanças Telefone: (83) 9999-6801 

e-mail: ronaldo@ets.ufpb.br 

 
Nome:   Clésio Gontijo Amorim  Profissão: Professor 

Responsabilidade no Projeto: Administrativo Telefone: (83) 99999-7802 

e-mail: amorim@ufpb.br 

 
Nome: Enrique Roy Dionisio Calderón Profissão: Professor 

Responsabilidade no Projeto: Marketing Telefone: (21) 9999-7505 

e-mail: calderon@puc.br 

http://www.coffeesatar.com.br/
mailto:ronaldo@ets.ufpb.br
mailto:amorim@ufpb.br
mailto:calderon@puc.br
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- DEFINIÇÃO DO NEGÓCIO 

 
As cafeterias chegaram devagar, ganharam espaços nas ruas e 

shoppings centers e acabaram conquistando o brasileiro. O que parecia ser um 

modismo, firmou-se no mercado tornando-se uma boa opção de negócio. Pontos 

de venda franqueados e até investidores independentes estão satisfeitos com os 

resultados que vêm obtendo. 

Evidentemente que muito se deve ao hábito de consumo do produto, 

afinal a grande maioria dos brasileiros aprecia a bebida, mas existem outros 

fatores que contribuíram para esta rápida expansão. 

O café é uma bebida única que já faz parte da vida e da história do 

Brasil. Foi com esse conceito que temos por finalidade abrir a Cafeteria Star 

Coffee Gourmet. Um café diferenciado, que conquistará admiradores pelo seu 

aroma e sabor. 

Para viabilizar o negócio, serão comprados diversos equipamentos que 

facilitarão o processo de produção e comercialização do café tais como: máquina 

de café expresso, moedor de café, estufa fria e estufa quente, computadores, ar 

condicionados, entre outros. 

 

 
- FONTES DE RECEITA 

 
É imprescindível trabalhar com boas marcas de café garantindo a 

qualidade do produto final, assim como oferecer aos nossos clientes um espaço de 

cultura, entretenimento e acesso à internet. 

Nossos produtos principais serão os cafés expressos e as bebidas 

quentes e geladas a base do café que serão produzidas pelos baristas 

especialmente capacitado e treinado para elaboração dos drinks. 

A Cafeteria Star Coffee Gourmet terá como nicho de mercado a 

comercialização de comidas regionais como tapiocas, bolos, cuscuz, pamonha, 

canjica, bem como, comidas mais sofisticadas como quitches, pães de queijo, 

croissant, salgados, tortas, além de chás aromatizados e uma tabacaria. 
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-NECESSIDADE DE MERCADO A SER ATENDIDA 

 
Inspirado nos tradicionais cafés europeus, a Cafeteria Star Coffee 

Gourmet será um ambiente diferenciado, moderno e acolhedor. Percebe-se 

claramente que o café expresso é aceitável pelo mercado consumidor em geral. 

O nosso objetivo é transformar o hábito de tomar café em uma 

experiência rica e única, dentro de um ambiente envolvente e inovador. 

 

 
-CENÁRIO FUTURO PARA O MERCADO 

 

De 1985 a 2000, o consumo de café no Brasil quase dobrou (ABIC, 

2010). Há 15 anos o brasileiro consumia o equivalente a 2,3 kg do produto por 

ano. Hoje a média per capita é de 4,3 kg/ano. A indústria também acompanhou 

este crescimento. Em 1985 foram produzidas 7,1 milhões de sacas de café. 

A vinda de cafeterias estrangeiras para o Brasil, como Starbucks e 

Nespresso, da Nestlé vem despertando o interesse dos brasileiros em investir no 

setor. As empresas se destacam por vender café expresso de alta qualidade 

(ASSAF NETO, 2009). 

Para o diretor-executivo da Associação Brasileira da Indústria de Café 

(ABIC, 2010), Nathan Herszkowicz, o número de lojas no Brasil tem potencial de 

crescer 20% anualmente. Hoje existem 2,5 mil unidades no País, número que pode 

chegar a 3 mil entre 2007 e 2008. 

O mercado de café expresso já está consolidado. Há alguns anos era 

apenas um nicho a ser explorado. Hoje há inúmeras opções de boa qualidade, o 

que facilita o negócio. Existe no Brasil cerca de mil cafeterias típicas e nos 

próximos anos, esse número deverá triplicar. É preciso estar atento a áreas ainda 

pouco exploradas. 

A expansão na preferência pelo preparo de café expresso é um 

fenômeno mundial. 

Um dos desafios é a conquista do público jovem, um dos principais 

alvos deste tipo de negócio. É destacada a preocupação que se deve ter com o 

ambiente agradável para o convívio social. 

http://www.abic.com.br/
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-VISÃO 

 
A Cafeteria Star Coffee Gourmet por sua postura empresarial pela 

excelência de qualidade dos seus produtos e serviços será uma marca em 

expansão no mercado, que no prazo de dois anos espera se consolidar junto ao seu 

público-alvo como uma empresa de referência. 

 
 

-MISSÃO 

 
Proporcionar satisfação e bem-estar aos clientes nacionais e 

internacionais, num ambiente que agregue alimentação, diversão, cultura e lazer. 

 
 

-ANÁLISE S.W.O.T 

 
Ambiente externo: oportunidades e ameaças 

 
 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

 Bebida Tradicional;  Mudanças climáticas 

 Merchandising  Ausência de assistência técnica 

local. 

 Possibilidade de Novos 

Mercados 

 Concorrências com restaurantes 

de comidas típicas 

 Disponibilidade de 

Financiamento 

 Atraso na Entrega dos Produtos 

pelos Fornecedores. 

 Potencial Turístico em 

Desenvolvimento 
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-AMBIENTE INTERNO: PONTOS FORTES E PONTOS 

FRACOS 

 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

 Bom relacionamento dos sócios  Carência de programa de 

treinamento,  acarretando 

problemas operacionais 

Internos; 

 Reduzido número de 

Concorrentes 

 Escassez de mão-de-obra 

qualificada. 

 Imagem da Marca  

 Localização adequada da 

empresa 

 

 Ambiente Climatizado  

 Condições de Trabalho 

Favoráveis 

 

 Comida Regional  

 Diversificação nos produtos;  

 Grau de automatização eficaz;  

 Boa aceitação no mercado 

consumidor 

 

 Campanhas publicitárias.  

 

 
-FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO 

 
Na localização desejada, há presença de restaurantes finos, que 

também oferecem cafés expressos, atendendo às necessidades dos clientes. 

Estamos propondo uma diferenciação, abrir uma casa com especialidade em cafés, 

chás, cultura e descontração, em um ambiente voltado para a história do café, com 

uma excelente estrutura física, e amplo estacionamento uma vez que a avenida 

tem bastante fluxo de automóveis. 
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-CRONOGRAMA DE ATIVIDADES EM 2018 
 

 

 

ATIVIDADES / mês 01 02 03 04 

Empreendimento X    

Locação da empresa X    

Constituição legal da empresa  X   

Compra de equipamentos e mobília  X X  

Contratação de profissionais X    

Treinamento de pessoal  X   

Montagem da internet   X  

Compra de software   X  

Lançamento do site    X 

Abertura oficial da empresa    X 

 

 

 

- DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS 

 

-PRODUTO/SERVIÇO 

 

Quando se trata de café muito valem o sabor e o aroma. Consumidores 

mundiais ou regionais exigem características diferentes em suas xícaras diárias de 

café. Alguns preferem um sabor mais forte, outros o desejam suave. 

A continuidade do café e a criação de um novo produto estarão 

embasados em resultados de extensas pesquisas, assegurando blends melhor 

adaptado. Os especialistas da empresa Café São Braz asseguram a satisfação do 

consumidor. 

Até hoje os cafés são locais onde pessoas se reúnem para discutir 

assunto importante ou simplesmente passar o tempo, sendo o ritual do cafezinho 

uma tradição que sobreviveu a todas as transformações. 

Nos últimos anos, houve uma onda provocada pelas modernas 

máquinas de café expresso, que revolucionaram o hábito do cafezinho, permitindo 

um crescimento vertiginoso das cadeias de lojas de café. 
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-DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

 
O Cardápio do Cafeteria Star Coffee Gourmet terá produtos que 

agradarão pessoas de perfil mais tradicional que costumam beber apenas o café 

expresso e até aquelas que apreciam sabores alternativos e sofisticados. 

Com um cardápio sempre variado e em constante rodízio sazonal, 

sugestões delicadas apropriadas ao estilo individual do consumidor podem ser 

encontradas na Cafeteria Star Coffee Gourmet, a saber: whiskies, sanduíches frios, 

sopas-creme com tempero caseiro (legumes, feijão, alho poró, inhame, beterraba, 

ervilha, milho e outras); bolo de laranja, tudo enfim, com paladar caprichado e 

cuidadosa apresentação. 

Outro diferencial da Cafeteria Star Coffee Gourmet serão a preparação 

dos "cafés regionais": carioca (café com leite, barquinho de pão francês com 

manteiga), mineiro (café expresso com pão de queijo); gaúcho (chá preto com 

biscoitos amanteigados) além do café americano (café com cookie de chocolate ou 

leite). 

Estará disponível para os adeptos de uma boa leitura, revistas e 

jornais de todo o país sempre atualizados com as notícias do mundo. 

 
 

-SISTEMA DE QUALIDADE DOS PRODUTOS 

 
Vive-se hoje o cenário da busca incessante da qualidade em todos os 

tipos de organização, seja de produtos, seja de serviços, como fator de 

sobrevivência e competitividade. O que o mercado exige as empresas são 

obrigadas a atender. 

Estaremos sempre preocupados em oferecer aos nossos consumidores 

um café de alta qualidade, de sabor refinado, intenso, marcante de aroma 

extremamente agradável. 

A nossa intenção é aumentar a sensação de sabor que se tem ao tomar 

uma xícara de café. A estratégia é simples e objetiva: o cliente satisfeito tende a 

consumir com mais frequência. Como, a cultura do cafezinho é muito forte entre 

os brasileiros, isso faz com que as pessoas se tornem mais suscetíveis às variações 

do sabor. 
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- REGISTROS NECESSÁRIOS 

Para constituição de uma Cafeteria será necessário solicitar registros 

de diferentes instituições, dentre os quais se destacam: Corpo de Bombeiros, Junta 

Comercial do Estado da Paraíba, Delegacia da Receita Federal, Prefeitura 

Municipal, SEFIN - Secretaria das Finanças – Recebedoria de Rendas e 

Vigilância Sanitária. 

A Divisão de Vigilância Sanitária fiscaliza, avalia e concede a licença 

de funcionamento aos Estabelecimentos que produzem, manipulam ou 

comercializam alimentos, por serem atividades que afetam à saúde. Portanto, essa 

licença e alvará expedidos pela autoridade sanitária competente é obrigatório para 

o funcionamento de empresa do ramo de Cafeteria. Na fiscalização, são 

observados aspectos técnicos de higiene, organização, área física, equipamentos, 

funcionários, produtos, procedimentos, dentre outros. 
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-ANÁLISE DE MERCADO E COMPETITIVIDADE 

 
-ANÁLISE DO MERCADO 

 

-O café brasileiro na atualidade 

Atualmente o Brasil é o maior produtor mundial de café, sendo 

responsável por 30% do mercado internacional, volume equivalente à soma da 

produção dos outros seis maiores países produtores. É também o segundo 

mercado consumidor, atrás somente dos Estados Unidos. 

O consumo interno brasileiro de café continua crescendo de forma 

acentuada. No período compreendido entre Maio de 2006 e Abril de 2007, a 

ABIC registrou o consumo de 16,9 milhões de sacas, representando um acréscimo 

de 5,81% em relação ao período anterior correspondente (Maio/05 a Abril/06), 

quando a demanda apurada havia sido de 15,95 milhões de sacas. 

Já o consumo per capita foi de 5,52 kg de café em grãos crus ou 4,41 

kg de café torrado, quase 73 litros para cada brasileiro por ano, registrando uma 

evolução de 4,5% em relação ao período anterior (contra 3,9% na última 

apuração), o que confirma a constatação da pesquisa Interscience, de que os 

consumidores estão consumindo mais xícaras de café por dia. 

Este resultado coloca o consumo por habitante/ano do Brasil (5,52 

kg/hab/ano), em níveis muito semelhantes ao consumo de países como a 

Alemanha (5,86 kg/hab/ano), a França (5,07 kg/hab/ano) e a Itália (5,63 

kg/hab/ano), que estão entre aqueles que apresentam o maior consumo per capita 

em todo o mundo, segundo dados da OIC - Organização Internacional do Café. 

O consumo mundial, segundo a OIC, cresce apenas 1,5% ao ano, na 

média. No Brasil, o consumo interno evoluiu 23,3% desde 2003, de 13,7 milhões 

de sacas para os atuais 16,9 milhões. O mercado brasileiro também representa 

14% da demanda mundial, e 39% do consumo de toda a Europa, incluindo-se os 

30 países do leste europeu. 

-A importância do consumo interno na produção cafeeira brasileira 

 

O resultado de 16,9 milhões de sacas representará 52% da safra a ser 

colhida em 2007, que será de 32,09 milhões de sacas segundo a CONAB. O 

montante está, também, muito próximo das previsões e expectativas da ABIC para 

2007, que é de 17,4 milhões de sacas. 

http://www.abic.com.br/estat_pesquisas.html
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Assim, a meta de atingir os 21 milhões de sacas no ano 2010 parece 

estar mais próxima. Para tanto, o consumo interno deverá crescer 6%, em média, 

ao ano, incorporando mais de 1,1 milhão de sacas a cada 12 meses. 

O Brasil, com esse resultado, mantém uma posição importante no 

cenário mundial do agronegócio cafeeiro, por ser um dos países onde o consumo 

interno mais cresce. Essa condição, reconhecida pela própria OIC - Organização 

Internacional do Café, com sede em Londres, fez com que esta entidade esteja 

recomendando aos demais países produtores de café, em todo o mundo, a adoção 

de programas internos de ampliação do consumo, semelhantes aos do Brasil. Esta 

é uma das maneiras mais efetivas de dar sustentabilidade à cafeicultura mundial, 

não permitindo, dessa forma, a existência de excedentes do grão tal que a sua 

cotação possa cair a valores que não remunerem adequadamente a comunidade de 

produtores. 

-As razões do aumento do consumo: 

 

A ABIC atribui o crescimento do consumo a um conjunto de fatores 

que se repetem há anos, de forma consistente e duradoura: 

Melhoria contínua da qualidade do café oferecido aos 

consumidores, que foi ampliada com o PQC - Programa de Qualidade do Café, 

lançado pela ABIC em final de 2004 e que, atualmente, já certifica mais de 210 

marcas em todo o Brasil; 

Consolidação do mercado de cafés tipo Gourmet ou Especiais, 

diferenciados e de alta qualidade, que despertam cada vez mais atenção, interesse 

e curiosidade junto aos consumidores, sendo apontados na pesquisa Interscience, 

como um dos fatores mais importantes para a conquista de novos consumidores, 

principalmente, entre os jovens; 

Melhora muito significativa da percepção do café quanto aos 

aspectos dos benefícios para a saúde, como resultado dos grandes investimentos 

no Programa Café e Saúde, que todo o agronegócio apóia. 

-As tendências do consumo 

Em 2006, segundo a pesquisa "Tendências do Consumo de Café no 

Brasil", 94% dos entrevistados declararam-se consumidores de café. Este valor era 

de 91% em 2003, primeiro ano da pesquisa, o que demonstra que o universo de 

consumidores vem crescendo, além do aumento da demanda per capita. 

http://www.abic.com.br/arquivos/pesquisas/pesq_tendencias_consumo_nov06.pdf
http://www.abic.com.br/arquivos/pesquisas/pesq_tendencias_consumo_nov06.pdf


60 
 

 

A percepção positiva do café junto aos consumidores melhorou muito 

em consequência da campanha de informação sobre Café e Saúde, feita pelo 

CDPC - Conselho Deliberativo da Política do Café, com apoio do DCAF - 

Departamento do Café da SPAE - Secretaria de Produção e Agro energia, do 

MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do setor privado e, 

especialmente, da ABIC. Entre os não-consumidores (6% da população), a 

alegação de que o café faz mal à saúde reduziu-se de 68%, em 2005, para 33%, 

em 2006. Entre os consumidores (94%), as eventuais razões para reduzir o 

consumo por motivos de saúde, também caíram de 42%, em 2005, para 33%, em 

2006. 

O consumo fora do lar continua a se ampliar - no trabalho, nas 

cafeterias, nos restaurantes, panificadoras, etc. - e aumentou em 4% o total de 

consumidores que tomam café todo o dia. A pesquisa mostra também que houve 

aumento de 100% no consumo de café entre os consumidores da classe A, e de 

45% nos da classe B. Este resultado está associado ao interesse nos cafés de alta 

qualidade, os Gourmet ou Superiores, que mesmo com preços mais elevados 

passam a representar a preferência desses segmentos de consumidores. 

Assim, em 2007 segue firme a expansão das cafeterias em todo o País, 

bem como a das empresas estrangeiras que recentemente abriram os seus 

estabelecimentos em São Paulo. O mercado interno brasileiro se mostra maduro 

para assimilar inovações e novos produtos. 

- As expectativas para 2007 

 

Para 2007 a ABIC tem a expectativa de que o consumo interno evolua 

para 17,4 milhões de sacas (52% da safra a ser colhida). Os preços ao consumidor 

evoluíram, na média, 20% desde janeiro/2007, principalmente em função dos 

aumentos das cotações do grão ocorridas no final de 2006. As vendas do setor 

podem alcançar R$ 6,7 bilhões em 2007, contra R$ 5,4 bilhões em 2006. 
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Gráfico 1 - Evolução do consumo interno Fonte: ABIC, 2007 

 
 

-DEFINIÇÃO DO MERCADO-ALVO 

O perfil dos frequentadores de cafeterias é bem eclético, tem idade 

entre 25 e 60 anos e pertence ao médio e alto nível sociocultural e econômico. 

Esse tipo de negócio poderá desenvolver outros perfis de clientes, dependendo do 

público alvo que deseja atingir. 

O café hoje está em alta. Parte desse desempenho também se deve ao 

público mais jovem, que redescobriu o café por meio das saborosas novidades das 

cafeterias. Misturado com chocolate, sorvete fica até mais atrativo e ameniza o 

amargo do café tornando-o agradável ao paladar jovem. 

 
 

-POTENCIAL DE MERCADO 

 
O maior potencial de mercado atualmente está voltado para a 

diversificação dos cardápios das cafeterias. Os sanduíches, acompanhamentos, 

bebidas, sobremesas são itens de cafeteria que comporão a linha de produtos da 

Cafeteria Star Coffee Gourmet. 

A rapidez e a cortesia no atendimento, a limpeza das instalações, os 

cuidados com a decoração do ambiente, tudo é concebido para proporcionar uma 

refeição saborosa, nutritiva e agradável. 
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-TENDÊNCIAS DE MERCADO 

 
As pessoas não querem tomar apenas um cafezinho, sempre querem 

algo mais, a tendência é que nas cafeterias tenham espaços para implantação de 

cyber cafés, com direito a tecnologia Wi-Fi (conexão à internet com maior 

velocidade e sem fio). 

Outra tendência é aliar a tecnologia do maquinário italiano à qualidade 

dos grãos brasileiros e ao charme das cafeterias francesas. 

 

 
- SAZONALIDADE 

 

 
Sem grande variação de sazonalidade a Cafeteria Star Coffee Gourmet 

terá um fluxo de vendas maior nos meses de setembro a fevereiro, em que se 

observa o potencial turístico de nossa cidade. 

 
 

-CONSUMIDOR 

 
O conceito da Cafeteria Star Coffee Gourmet tem como proposta 

oferecer aos consumidores habituais e turistas novos produtos e serviços com 

excelente padrão de qualidade. Com uma arquitetura moderna nossa cafeteria irá 

atrair e cativar por seu conforto e conveniência, um público extremamente seleto 

formado por jovens, executivos e moradores dos condomínios da região. 

 

-FORNECEDORES 

Os produtos alimentícios serão adquiridos através de parcerias com 

empresas locais, terceirizando as comidas regionais e também com produção 

própria, comprando a matéria-prima de distribuidores e grandes supermercados. 

Trabalharemos com vários fornecedores de café como: São Braz, Grão 

Expresso, café do Ponto e café tipo exportação. A aquisição de determinados 

produtos será paga à vista e outras poderão ser a prazo. 

Serão feitas parcerias com grandes distribuidoras de jornais e 

revistas. 
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- CONCORRENTES 

 
Geralmente se pensa que os concorrentes são aqueles que devem 

ser vencidos, superados e que nos atrapalham a vida, mas eles podem ser mais 

úteis do que se julga. 

Na região em que vamos montar nossa cafeteria existem vários 

restaurantes e centros comerciais que não oferecem o café expresso, com isso as 

pessoas irão frequentar nosso estabelecimento, sentindo a necessidade de beber 

nosso saboroso café e degustar nossas deliciosas refeições. 

 
- DIFERENCIAL COMPETITIVO 

 
Antigamente, o diferencial competitivo de qualquer empresa estava no 

produto oferecido e na política de preços praticada. Hoje, o ambiente de negócios 

mudou. Os produtos atingirão um patamar de qualidade mais ou menos 

equivalente. E o preço, se ainda tem sua relevância, não é mais fator determinante 

na hora da escolha. Essa mudança é fruto do surgimento de um novo perfil de 

clientes, cada vez mais críticos e exigentes. E é para esse consumidor diferenciado 

que a nossa empresa tem de estar voltada. Daí a importância de priorizar o 

atendimento como forma de manter vivo o interesse da clientela. Mas é preciso, 

antes, envolver e mobilizar toda a equipe em torno desse objetivo comum. E isso 

só é possível quando se cria um clima interno favorável. 

Alguns diferenciais da Cafeteria Star Coffee Gourmet: 

 Produto com melhor qualidade; 

 Atendimento personalizado; 

 Ambiente confortável e favorável; 

 Comercialização de comidas regionais; 

 Cafés com vários sabores; 

 Higiene na fabricação dos alimentos seguindo todas 

as normas técnicas de boas práticas; 

 Fidelização dos clientes. 
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- METAS ESPECÍFICAS: MERCADO 

 
 Aumentar a capacidade de atendimento até dezembro de 2020 

 Contratar mais funcionários até novembro de 2017 

 Aumentar a área dos usuários da Internet até março de 2018; 

 Abrir uma filial em outra localidade até dezembro de 2021. 

 

-PLANO OPERACIONAL 

ATRATIVIDADE DE MERCADO 

No mundo todo, especialistas e conhecedores estão buscando meios 

para reconhecer, valorizar e promover a qualidade dos melhores cafés. No Brasil, 

isto também é uma preocupação atual, principalmente agora que o mercado 

começa a sentir a demanda dos consumidores por cafés de alta qualidade. 

Para atender essa demanda pela melhor qualidade do produto, é 

necessário difundir conhecimentos aos consumidores, para que os mesmos 

possam diferenciar efetivamente os cafés que lhe são oferecidos, assegurando uma 

melhoria contínua da qualidade da bebida e a satisfação dos consumidores. 

Outro atrativo da cafeteria é a combinação de tecnologia, criatividade 

e prospecção de novos segmentos de consumo que agregam, sobretudo, maior 

valor aos produtos, até por que o consumidor também vem mudando, quer 

novidades, praticidades e principalmente, mais qualidade de vida, prazer e bem- 

estar. 

O cliente é fundamental, pois vem se firmando cada vez mais como o 

"juiz" do mercado. Com uma quantidade cada vez maior de opções, ele passa a ter 

algo que lhe faltava até um passado recente: poder de escolha. 

 
 

-PARTICIPAÇÃO DE MERCADO 

 
A Cafeteria Star Coffee Gourmet poderá apresentar uma participação 

significativa implementando as seguintes estratégias: 

Atender à crescente demanda dos consumidores por cafés 

diferenciados e de alta qualidade; 
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 Promover o segmento de cafés de alta qualidade, preservando-o da oferta 

de produtos de qualidade não desejável; 

 Permitir uma adequada agregação de valor aos melhores produtos, o que 

interessa principalmente à cafeteria, assegurando a necessária 

diferenciação ao estabelecimento; 

 Difundir conhecimentos aos consumidores. 

 

- ESTRATÉGIAS COMPETITIVAS 

A Cafeteria vai utilizar tecnologia avançada na aquisição de máquinas 

e equipamentos de última geração, que consumam menos energia, menor perda na 

moagem dos grãos e no processamento do café expresso e maior agilidade na 

preparação das bebidas. 

Para obter um preço competitivo, será necessária parceria com os 

grandes fornecedores de grãos, bebidas, salgados, doces, tortas, entre outro que 

serão comercializados na cafeteria, apostando na grande rotatividade do negócio. 

O espaço de cultura da nossa cafeteria trará um acervo diversificado 

com revistas, jornais e periódicos, bem como uma área com acesso à Internet Wi- 

Fi. 

- PLANO DE MARKETING E COMERCIALIZAÇÃO 

 
A Cafeteria Star Coffee Gourmet cultura irá fazer uma forte 

divulgação direta com a mídia televisiva e escrita, oferecendo um coquetel de 

inauguração para apresentar o diferencial da nossa linha produtos. 

Haverá um grande luminoso para chamar a atenção do público, 

panfletagem com distribuição em locais onde há concentração do público-alvo 

como: academias; shoppings; Fóruns; hotéis; universidades; etc. Haverá 

divulgação pela Internet através do site. 



66 
 

 

- PLANO FINANCEIRO 
 

 

 
Valor do investimento fixo a ser financiado R$ 141.002,22 

Valor do capital de giro a ser financiado R$ 8.325,39 

Total do financiamento pretendido R$ 149.327,61 

Valor dos recursos próprios a serem aportados R$ 16.591,95 

Total do investimento a realizar R$ 165.919,56 

Prazo total pretendido 60 meses 

Prazo de carência requisitado 12 meses 

Prazo de amortização requisitado 48 meses 

Encargos Financeiros – Juros 8,25% ao ano 

 

 

- INVESTIMENTOS 

 

-LOCALIZAÇÃO E DIMENSIONAMENTO BÁSICO 

 
O local do empreendimento é em João Pessoa/PB no Bairro Cidade 

Universitária, na proximidade da UFPB, que conta com saneamento, rua asfaltada, 

grande circulação de veículos, iluminação urbana, estacionamento, área construída 

de 200m², terreno de 15x50m², grande salão com disposição para 02 ambientes, 

contra piso e gesso no teto, um espaço de cultura com acesso à Internet, banheiros 

femininos com 02 cabines e lavatórios, banheiros masculinos com 02 cabines, e 

lavatórios, lavabo unissex, sala separada com disposição apropriada para cozinha 

e escritório. Horário de funcionamento de 12h às 24h. 

 
-CAPACIDADE INSTALADA 

 
O imóvel terá um grande balcão de acesso aos dois ambientes com estufas 

para salgados, tortas e comidas típicas, cristaleira em cima do balcão, banquetas, 

mesas e cadeiras de madeira para 04 lugares, mesas redondas para 04 lugares, 

decoração com fotos antigas da História do café, ambiente com meia luz, som 

ambiente com caixas espalhadas pelo estabelecimento, projetor e telão de vídeo, 

grande luminoso na fachada, fogão industrial, forno, freezers horizontais e 
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verticais, geladeira, mesas de manipulação, liquidificadores profissionais, 

espremedor de frutas, lavador de copos elétrico, máquina de café expresso, 

computadores com acesso à Internet. Formaremos um quadro composto por 14 

funcionários. 

 

-INVESTIMENTOS FIXOS 

 

-Instalações comerciais 

 
Discriminação Valor Unit. 

R$ 

Valor Total 

R$ 

Financ 

% 

Valor financ. 

R$ 

Rec. Próprio 

R$ 

Construção 

civil 

45.000,00 45.000,00 90,00 40.500,00 4.500,00 

Máquinas e 

Equipamentos 

56.358,13 56.358,13 90,00 50.722,32 5.635.81 

Móveis e 

Utensílios 

55.311,00 55.311,00 90,00 49.779,90 5.531,10 

TOTAL  156.669,13  141.002,22 15.666,91 
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- MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
 

PRODUTO Unid. QUANT. VALOR 

R$ 

 

   TOTAL 

GERAL 

Refrigerador Unid. 1 1.419,00 1.419,00 

Freezer horizontal Unid. 4 1.478,96 5.915,84 

Freezer vertical Unid. 1 2.300,00 2.300,00 

Fogão industrial Unid. 1 1.280,00 1.280,00 

Forno a gás Unid. 1 1.592,00 1.592,00 

Fritador Unid. 1 1.435,00 1.435,00 

Chapa para crepe / tapioca Unid. 1 126,00 126,00 

Liquidificador doméstico Unid. 1 84,90 84,90 

Liquidificador 1,5 litros Unid. 1 295,37 295,37 

Liquidificador 2 litros Unid. 1 415,00 415,00 

Ar condicionado split Unid. 2 5.900,00 11.800,00 

Espremedor de fruta Unid. 1 216,58 216,58 

Ventilador teto Unid. 2 90,00 180,00 

Exaustor de cozinha Unid. 2 113,04 226,08 

Balança eletronica dst Unid. 1 545,10 545,10 

Cortador de frios Unid. 1 1.392,62 1.392,62 

Mesa serviço Unid. 1 640,00 640,00 

Chapa para sanduíche Unid. 1 499,64 499,64 

Chopeira especial Unid. 1 12.395,00 12.395,00 

Balcão refrigerado Unid. 1 1.600,00 1.600,00 

Máquina de café expresso Unid. 1 12.000,00 12.000,00 

TOTAL    56.358,13 
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- INVESTIMENTOS EM CAPITAL DE GIRO 

 

-Capital de Giro 
 

 

CONTAS PROJETADO 

Capital de Giro R$ 9.250,43 

Necessidades R$ 26.308,14 

Caixa Mínimo R$ 7.409,00 

Financiamento de Vendas R$ 15.876,42 

Matéria Prima R$ 3.022,72 

Fontes R$ 17.057,71 

Crédito de Fornecedores R$ 3.627,26 

Folha de Pagamento R$ 6.540,00 

Impostos e Contribuições R$ 6.890,45 
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-RECURSOS HUMANOS 
 

 

 
Função Salário Projetado Quant. Projetada Despesa Total 

Projetada 

Cozinheiro 650,00 01 650,00 

Ajudante de cozinha 400,00 02 800,00 

Garçons 380,00 05 1.900,00 

Caixa 380,00 01 380,00 

Assist. Limpeza 380,00 01 380,00 

Barista 550,00 01 550,00 

Barman 380,00 02 760,00 

Gerentes 1.200,00 01 1.200,00 

Pró-Labore 3.000,00 02 6.000,00 
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- SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 
 

 
 

Projetado Quantidade Valor unitário Total 

Contador 01 380,00 380,00 

Segurança eletrônica 01 200,00 200,00 

Máquinas de cartão de crédito 02 50,00 100,00 

TV a cabo 01 120,00 120,00 

Sistema de controles financeiros 01 80,00 80,00 

TOTAL 5,00  880,00 
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-QUADRO DE INVERSÕES FINANCEIRAS ( CRONOGRAMA 

FÍSICO-FINANCEIRO) 

 

Discriminação A Realizar Total do 

Projeto 

Mês 1 Mês 2 Mês 3  

USOS ( Descrição dos Investimentos) 165.919,56 - - 165.919,56 

Investimento Fixo 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

156.669,13 - - 156.669,13 

Terreno -   - 

Construções Civis 45.000,00   45.000,00 

Máquinas e Equipamentos 56.358,13   56.358,13 

Instalações -   - 

Veículos -   - 

Embarcações -   - 

Móveis e Utensílios 55.311,00   55.311,00 

Elaboração do Projeto     

Outras Inversões -   - 

Fundo de Aval -   - 

Capital de Giro 9.250,00   9.250,00 

FONTES 165.919,56 - - 165.919,56 

Recursos Próprios 16.591,95 - - 16.591,95 

Recursos de Terceiros 149.327,61 - - 149.327,61 

Banco 149.327,61   149.327,61 

Outros (discriminar)    - 



73 
 

 

- ANÁLISE FINANCEIRA 

 

- DEMONSTRAÇÃO DE USOS E FONTES 

 
 Existente Projetado Financiado Recursos 

Próprios 
Total % 

Usos  0,00 165.919,56 149.327,61 16.591,95 165.919,56  

Inversões Fixas  0,00 156.669,13 141.002,22 15.666,91 156.669,13  

Terrenos   0,00 0,00 0,00 0,00  

Máquinas e equipamentos (Nacionais)   56.358,13 50.722,32 5.635,81 56.358,13  

Máquinas e equipamentos (Estrangeiros)  0,00 0,00 0,00 0,00  

Veículos / Embarcações   0,00 0,00 0,00 0,00  

Móveis e Utensílios   55.311,00 49.779,90 5.531,10 55.311,00  

Construção civil   45.000,00 40.500,00 4.500,00 45.000,00  

Elaboração do Projeto   0,00 0,00 0,00 0,00  

Outras inversões fixas        

Inversões financeiras  0,00 9.250,43 8.325,39 925,04 9.250,43  

Giro   9.250,43 8.325,39 925,04 9.250,43  

Outras inversões financeiras   - - - 0,00  

Fontes  0,00 165.919,56 149.327,61 16.591,95 165.919,56 100,00% 

Recursos próprios  0,00 16.591,95 - 16.591,95 16.591,95 10,00% 

Grupo empreendedor   16.591,95 - 16.591,95 16.591,95  

FINOR/SUDENE   - - - 0,00  

Recursos de terceiros  0,00 149.327,61 149.327,61 0,00 149.327,61 90,00% 

BNB  0,00 149.327,61 149.327,61 - 149.327,61 90,00% 

Outras instituições financeiras  0,00 - - - 0,00  

Outros recursos de terceiros   -  - 0,00  
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-DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO 

 

CONTAS Atual Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 

1 - Receita Operacional Bruta 
 

- 
452.120,40 

 

519.938,46 
571.932,31 571.932,31 571.932,31 571.932,31 

2 
- Dedução de Vendas (Impostos 
faturados) 

 

- 
32.552,67 

 

39.515,32 
43.466,86 43.466,86 43.466,86 

 

43.466,86 

3 
- Receita Operacional Líquida (3 = 
1 - 2) 

 

- 
419.567,73 

 

480.423,14 
528.465,45 528.465,45 528.465,45 

 

528.465,45 

4 - Custos Variáveis (4 = 4.1 + 4.2) 
 

- 
155.454,00 

 

178.772,10 
196.649,31 196.649,31 196.649,31 

 

196.649,31 

4.1 - Custos com Materiais 
 

- 
155.454,00 

 

178.772,10 
196.649,31 196.649,31 196.649,31 

 

196.649,31 

4.2 - Demais Custos Variáveis 
 

- 
- - - - - - 

5 
- Margem de Contribuição (5 = 3 - 
4) 

 

- 
264.113,73 

 

301.651,04 
331.816,14 331.816,14 331.816,14 

 

331.816,14 

6 - Custos Fixos 
 

- 
213.884,01 

 

213.062,04 
211.268,66 209.475,27 207.681,89 

 

205.888,51 

6.1 - Depreciação 
 

- 
10.368,60 

 

10.368,60 
10.368,60 10.368,60 10.368,60 

 

10.368,60 

6.2 - Manutenção 
 

- 
2.313,72 

 
2.313,72 

2.313,72 2.313,72 2.313,72 
 

2.313,72 

6.3 - Seguros 
 

- 
- - - - - - 

6.4 
- Custo com Folha e Encargos 
Sociais 

 

- 
136.741,39 

 

136.741,39 
136.741,39 136.741,39 136.741,39 

 

136.741,39 

6.5 
- Despesas com Aluguéis e 
terceiros 

 

- 
21.900,00 

 

21.900,00 
21.900,00 21.900,00 21.900,00 

 

21.900,00 

6.6 
- Despesas com combustíveis e 
telefone 

 
- 

2.400,00 
 

2.400,00 
2.400,00 2.400,00 2.400,00 

 
2.400,00 

6.7 - Despesas com Energia 
 

- 
12.000,00 

 
12.000,00 

12.000,00 12.000,00 12.000,00 
 

12.000,00 
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6.8 - Despesas com água 
 

- 
3.600,00 

 

3.600,00 
3.600,00 3.600,00 3.600,00 

 

3.600,00 

6.9 - Despesas financeiras existentes 
 

- 
- - - 

   

 

6.10 
- Despesas financeiras Projetadas 

 
10.760,29 

 

9.938,33 
8.144,94 6.351,56 4.558,18 

 

2.764,80 

 
6.11 

- Outras despesas 
 

- 
13.800,00 

 
13.800,00 

13.800,00 13.800,00 13.800,00 
 

13.800,00 

7 
- ( = ) Resultado Operacional (7 = 
5 - 6) 

 

- 
50.229,73 

 

88.589,00 
120.547,48 122.340,87 124.134,25 

 

125.927,63 

8 - Contribuição Social 
 

- 
- - - - - - 

9 
- ( = ) Resultado Antes do Imposto 
de Renda 

 

- 
50.229,73 

 

88.589,00 
120.547,48 122.340,87 124.134,25 

 

125.927,63 

10 - Imposto de Renda 
 

- 
- - - - - - 

11 - Adicional de Imposto de Renda 
 

- 
- - - - - - 

12 
- ( = ) Resultado Líquido (12 = 9- 
10-11) 

 

- 
50.229,73 

 

88.589,00 
120.547,48 122.340,87 124.134,25 125.927,63 

13 - ( + ) Depreciação 
 

- 
10.368,60 

 

10.368,60 
10.368,60 10.368,60 10.368,60 

 

10.368,60 

14 - ( = ) Disponível 
 

- 
60.598,33 

 

98.957,60 
130.916,08 132.709,47 134.502,85 

 

136.296,23 

15 
- ( - ) Empréstimos / Dívidas 
Existentes 

       

16 
- ( - ) Amortização Financiamento 
Atual 

 
- 

 

21.737,97 
21.737,97 21.737,97 21.737,97 

 

21.737,97 

17 - ( = ) Disponibilidade 
 

- 
60.598,33 

 

77.219,63 
109.178,12 110.971,50 112.764,88 114.558,26 

18 - ( = ) Disponibilidade Acumulada 
 

- 
60.598,33 

 
137.817,96 

246.996,07 357.967,57 470.732,45 
 

585.290,72 
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-FLUXO DE CAIXA 
 

 

 

FLUXO DE CAIXA         

  Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 

Receitas Totais   452.140,00 519.935,00 571.935,00 571.935,00 571.935,00 571.935,00 

Ativo depreciado (T no último ano 
do Projeto) 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.626,16 

Total das Entradas ( A + B )  0,00 452.140,00 519.935,00 571.935,00 571.935,00 571.935,00 667.561,16 

         

Custos Totais   391.130,40 421.411,08 443.239,92 443.239,92 443.239,92 443.239,92 

Saídas por investimento (X) 165.919,56       

Ativos existentes ( U – V ) 0,00       

Total das Saídas ( D + E + F ) 165.919,56 391.130,40 421.411,08 443.239,92 443.239,92 443.239,92 443.239,92 

         

Fluxo Líquido ( C - G )  -165.919,56 61.009,60 98.523,92 128.695,08 128.695,08 128.695,08 224.321,24 
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- RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO TOTAL 
 

 
 

Rentabilidade do Investimento Total 73,02% 

 

- VPL: VALOR PRESENTE LÍQUIDO 
 

 
 

Valor Presente Líquido (VPL) R$ 327.159,80 

 
 

Taxa de Atratividade do Investimento (%) 12,00% 

 

- TIR: TAXA INTERNA DE RETORNO 
 

 
 

Taxa Interna de Retorno (TIR) 55,60% 

 

- LUCRATIVIDADE LÍQUIDA 
 

Lucratividade Líquida 21,18% 

 
- PAYBACK – EM ANOS 

 

 

Payback – em anos 1,37% 
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- RECEITAS 
 

 

 

 

 
Descrição 
(Produto) 

Unid Preço 
Unitário 

Cap. de 
Produção 

Projeção Ano 
Atual 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 

Atual Projetada  

             

Comida regional, 
bebidas quentes 
e frias, salgados, 
sanduíches, 
bebidas 
alcoólicas e não 
alcoólicas, 
sobremesas, 
tabacaria etc. 

UND 1,00  650000,00 % de 
Utilização 

 69,56% 79,99% 87,99% 87,99% 87,99% 87,99% 

Valor em R$ 0,00 452.140,00 519.935,00 571.935,00 571.935,00 571.935,00 571.935,00 

Custos R$  391.130,40 421.411,08 443.239,92 443.239,92 443.239,92 443.239,92 



 

 


