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1. RESUMO 

O trabalho consiste na realização de um estudo de viabilidade técnica e econômica da abertura 

de um estabelecimento comercial que produz e vende chopp no mesmo local. O conceito de 

brewhouse, amplamente explorado em países de cultura cervejeira mais difundida, é ainda 

pouco explorado no Brasil, apesar de ter vantagens competitivas relevantes em comparação com 

bares de cervejas artesanais convencionais. Cortes de gastos como envase, pasteurização e 

transporte de produto acabado são algumas das vantagens explicadas no trabalho. No âmbito 

técnico foram estudados os critérios legais e de regulamentação do Ministério da Agricultura, 

Pecurária e Abastecimento, Anvisa e da Prefeitura de São Paulo, além de estudos de 

equipamentos e processo produtivo. Conceitos logísticos operacionais, layout de fábrica e 

gestão de estoques são alguns dos tópicos abordados pelo estudo que estão ligados com o 

aprendizado adquirido durante o curso de engenharia de produção. Quanto ao aspecto 

econômico, será analisada se a abertura do estabelecimento comercial é atrativo ou não 

financeiramente para um possível investidor. 

2.  INTRODUÇÃO 

 

O estudo comtemplará as questões tributárias relacionadas ao empreendimento, que é uma das 

maiores dificuldades enfrentadas pelos produtores de cerveja no Brasil. Esse conhecimento é 

primordial, pois faz parte da definição do preço do produto (grande parte do preço final da 

cerveja é devido a impostos). Será estudado formas e ferramentas legais (como por exemplo nos 

enquadrar no Simples Nacional) para que se pague o mínimo de imposto possível, fazendo com 

que o produto final seja mais acessível ao nosso publico. 

O principal registro a ser tirado é o do MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento), que é o órgão que regulamenta, inspeciona e fiscaliza estabelecimentos 

produtores de bebidas no território nacional. Em outras palavras, é o MAPA que autoriza o 

funcionamento de uma cervejaria, ou, produção de cerveja. 

3. OBJETIVOS 

 

O trabalho tem como objetivo analisar a viabilidade econômica e técnica de um estabelecimento 

comercial cervejeiro em São Paulo, fomentando o conceito de brewpub no Brasil. Assim será 

possível explorar o mercado ascendente de consumo de cervejas premium e gerar maior 

acessibilidade dessas para as classes A,B, e principalmente C. 

4. METODOLOGIA 

 

a. CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

As pesquisas são frequentemente classificadas de acordo com cinco grupos, são eles: finalidade, 

contexto da pesquisa, tipo ou profundidade, natureza e temporalidade. 



b. FINALIDADES DA PESQUISA 

 

Ao longo deste trabalho será utilizado pesquisas com finalidade prática, pois todas as pesquisas 

geram ações imediatas na decisão da viabilidade técnica e econômica de um possível 

empreendimento cervejeiro. 

c. CONTEXTO DA PESQUISA  

Para o trabalho, serão usados os três contextos de pesquisa, bibliográfica para os conhecimentos 

a cerca da viabilidade legal de montar o empreendimento, de laboratório para a produção da 

cerveja e análise técnica e econômica e finalmente de campo observando os consumidores e 

analisando suas preferencias em brewhouses já consolidados em São Paulo. 

d. TIPOS DE PESQUISA 

Para o trabalho da viabilidade técnica e econômica de um brewhouse utilizaremos pesquisas de 

caráter descritivo e explicativo, pois no caso da produção da cerveja, o método explicativo será 

o principal, uma vez que a produção pode ser testada inúmeras vezes identificando e 

controlando as principais variáveis para fazer o melhor produto possível, já em toda a análise 

técnica, econômica e financeira o método descritivo será o predominante, uma vez que a 

observação das variáveis e fenômenos que vão gerar as decisões. 

e. MÉTODO DE PESQUISA 

Para o trabalho os métodos de pesquisa usados serão: O estudo de caso para a análise da 

viabilidade econômica ou não do empreendimento; além disso será usado o método de 

levantamento para dados quantitativos e qualitativos a cerca das preferencias de consumidores; 

outro método a ser utilizado é o de modelagem e simulação para descobrir por meio da teoria de 

filas a capacidade necessária do estabelecimento de forma a obtenção do maior lucro; e o ultimo 

será usado o método experimental para a produção da cerveja. 

f. TÉCNICA DE PESQUISA 

Neste trabalho serão utilizadas as técnicas de questionário para identificar as preferencias de 

consumo, bibliográfica para os dados do mercado cervejeiro e observação para ocupação e 

ticket médio dos estabelecimentos consolidados no mercado. 

 
5. DESENVOLVIMENTO 

Para a construção de cenários foi considerado três fatores importantes para o nosso negócio: 

público alvo, tamanho do terreno, valor do aluguel. Sendo que o de mais peso será a localização 

do nosso público alvo, que são as pessoas entre 20-40 anos da classe C e B que apreciam e dão 

valor à cerveja artesanal. Um local que seja, de preferência, perto de centros empresariais 

movimentados ajuda a nos aproximar desse público pois facilita para que eles possam aproveitar 

o fim de expediente e ir ao nosso bar. Além disso, podemos aproveitar o horário de almoço 

desses clientes e servir pratos comerciais, otimizando a utilização do nosso espaço.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 



Levando esse primeiro fator em consideração, chegamos a alguns bairros de São Paulo que 

atenderiam a esses requisitos: Itaim Bibi, Pinheiros, Berrini, Vila Madalena, Moema. Foi 

considerado alguns lugares fora de São Paulo como a cidade de Barueri, onde fica localizado o 

condomínio de luxo Alphaville. Lá existe uma alta concentração do nosso público alvo, porém 

um problema a ser analisado é o fato de uma grande parcela não residir no próprio município, 

tendo que voltar para São Paulo por exemplo, e assim inviabilizar a estadia no bar por ser 

proibido ingerir bebida alcoólica e depois dirigir. 

O tamanho ideal do empreendimento seria, no nosso entendimento, um espaço de 625 m² 

inicias, porém, pensando em expansão para 1000 m² ao longo prazo. Analisando o terceiro fator 

(valor do aluguel), que é muito caro nos bairros citados, considera-se espaços menores de 400, 

500 m² para começar a brewhouse e depois, conforme o aumento da nossa produção e clientela, 

expandir para áreas maiores. 

Por fim, um cenário ideal seria de uma espaço de 625 m² no bairro do Itaim Bibi devido a maior 

concentração de pessoas (público alvo) e por ser considerado um bairro uma alta concentração 

de bares. Para um cenário mais conservador, seria considerado um espaço de 500 m² no bairro 

de Moema, por ter um aluguel mais em conta mas ao mesmo tempo tem um bom número de 

escritórios na região para atender a nossa demanda no almoço e um bom número de pessoas que 

moram no bairro, facilitando a ida ao brewhouse pois moram perto e não teriam o problema de 

ingerir álcool e dirigir. 
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