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RESUMO 
 

 
O início do planejamento estratégico consiste na elaboração de um plano de 
negócios. Tal instrumento é de grande relevância para o processo de tomada de 
decisão que precede a fundação de uma empresa, através do mesmo, será possível 
descrever suas características, conhecer e analisar o mercado em que ela será 
inserida, definir seu público-alvo e estratégias competitivas, dentre outras questões 
fundamentais para o seu sucesso. Além disso, com essas informações é possível 
verificar a viabilidade financeira desse investimento. Também é enfatizada a 
importância do planejamento estratégico para as organizações, independentemente 
de seu segmento, uma vez que este fornece orientações sobre o caminho a seguir e 
contribui com a delimitação das metas e objetivos do negócio, dando apoio à tomada 
de decisão. Nesse contexto, o presente trabalho buscou elaborar um projeto de 
Plano de Negócios para a criação de um meio de hospedagem chamado Beer 
House, caracterizado como um Hostel Temático Cervejeiro, explorando o nicho de 
mercado, através dos interesses comuns da demanda formada pelos amantes da 
cerveja e do consumidor do modelo proposto de acomodação (hostel). Dentre outras 
questões, o trabalho também obteve sucesso em avaliar a viabilidade econômica, 
financeira e mercadológica para a implementação e desenvolvimento do negócio, 
bem como identificar o perfil da demanda, conhecer a concorrência, analisar as 
forças, fraquezas, ameaças e oportunidades, construindo também um plano 
financeiramente viável. 
 

 

Palavras-chave: Plano de negócios; estratégia; viabilidade; hostel cervejeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 
The beginning of strategic planning is the preparation of a business plan. Such an 
instrument is of great relevance to the decision-making process that precedes the 
foundation of a company. Through which, it is possible to describe its characteristics, 
know and analyze the market in which it will be inserted, define its target audience 
and competitive strategies, among other key issues for its success. Moreover, with 
this information it is possible to verify the financial viability of this investment. The 
importance of strategic planning for organizations, regardless of their segment, is 
also emphasized, as it provides guidance on the way forward and contributes to the 
delimitation of business goals and objectives, supporting decision making. In this 
context, the present work aimed to elaborate a project of Business Plan for the 
creation of a lodging called Beer House, characterized as a Thematic Brewer Hostel, 
exploring the niche market, through the common interests of the demand formed by 
beer lovers and the consumer of the proposed accommodation model (hostel). 
Among other issues, the work was also successful in assessing the economic, 
financial and marketing viability for business implementation and development, as 
well as identifying the demand profile, knowing the competition, analyzing the 
strengths, weaknesses, threats and opportunities, also building a financially viable 
plan. 
 
 
Keywords:   Business plan; strategy; viability; Brewery hostel. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O primeiro passo dentro do planejamento estratégico para um 

empreendimento é o plano de negócio, que se caracteriza como um processo crucial 

para a tomada de decisão antes de se criar uma empresa. Segundo o Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), o plano de negócios 

é um documento que busca delimitar os objetivos de uma empresa, também 

conferindo meios para alcançá-los (SEBRAE, 2013). É através do plano de negócios 

que se torna possível desenvolver um produto, conhecer e analisar o mercado e o 

ambiente, estabelecer o perfil da demanda, definir as estratégias competitivas, bem 

como esquematizar toda estrutura organizacional da empresa. É também por meio 

do plano de negócio que o empreendedor cria uma estimativa para os investimentos 

necessários, para margem de lucro e retorno, podendo assim saber se o 

investimento é financeiramente viável. 

Um estudo chamado Causa Mortis, apresentado pelo (SEBRAE, 2014), 

registrou possíveis causas de morte precoce para empresas em seus cinco 

primeiros anos de vida, demonstrando dados interessantes sobre a importância da 

criação de um plano de negócios. Tais dados apontam a mortalidade de 55% das 

empresas com registro de abertura entre os anos de 2007 e 2011 que não tiveram 

um plano de negócio elaborado antes de sua criação. Os dados também apontam a 

importância de recolher dados sobre o mercado, pois segundo esse estudo, 46% 

desses empreendedores não sabiam a quantidade de clientes que teriam e nem 

seus hábitos de consumo, 39% deles não conheciam o capital de giro necessário 

para abrir o negócio e 38% não sabiam quantos concorrentes teriam. Além disso, os 

dados também revelaram que 37% não sabiam a melhor localização para o negócio 

e 33% não tinham informações sobre fornecedores (SEBRAE, 2014). 

O presente trabalho tem por finalidade a elaboração de um projeto de Plano 

de Negócio para um empreendimento hoteleiro chamado Beer House e 

caracterizado como um hostel temático cervejeiro. Busca-se explorar um possível 

nicho de mercado, através dos interesses em comum da demanda formada por 

apreciadores em geral de cerveja e de um público cada vez mais promissor para o 

modelo de meio de hospedagem proposto (hostel). 
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1. SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

Nesta etapa serão apresentadas informações importantes a cerca do 

empreendimento a ser criado, onde faremos a descrição do meio de hospedagem 

que será conhecido como Beer House, apresentando sua missão, visão e valores, 

incluindo seus objetivos gerais e específicos, equipe responsável, regime tributário, 

capital social e a fonte dos recursos para a execução do projeto. 

 

1.1. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

 O empreendimento apresentado no presente trabalho consiste em um hostel 

temático cervejeiro, denominado Beer House, que será instalado no bairro de 

Botafogo na cidade do Rio de Janeiro. Seu objetivo principal consiste em trazer um 

negócio diferenciado ao mercado de hostel, no qual se associará hospedagem a 

preços mais acessíveis com eventos e experiências cervejeiras.  

Serão ofertados aos clientes quatro quartos compartilhados, sendo, um com 

três camas de solteiro, dois com quatro camas de solteiro e um com seis camas de 

solteiro. Além disso, será disponibilizado também um quarto duplo, com cama de 

casal. Todos os quartos terão banheiro compartilhado. O espaço comum será 

composto de cozinha, sala de televisão, espaço de churrasqueira, bar, salão de 

jogos e um amplo jardim, onde se serão realizados os eventos.  

A Tabela 1, apresentada a seguir, traz a descrição burocrática do 

empreendimento. 

 

TABELA 1 – Descrição do Empreendimento – Beer House 

Descrição do Empreendimento 

Razão Social: Hostel Temático Cervejeiro LTDA 

Nome Fantasia: Beer House 

CNPJ: 23.888.062/0001-23 

Localização: 
Rua Muniz Barreto, S/N - Botafogo - Rio de Janeiro/ RJ. CEP: 
22251-090 

Fonte: Elaboração própria. 
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1.2. MISSÃO, VISÃO E VALORES 

 

A missão, a visão e os valores do Beer House foram elaborados para 

alavancar os negócios e fazer com que o empreendimento alcance o seu objetivo 

final e se consolide no mercado. Os mesmos são apresentados, na Tabela 2, a 

seguir. 

 

TABELA 2 – Missão, visão e valores da empresa 

 

Definição Aplicação na Empresa 

Missão 

Porque a empresa 
existe? O que a 
empresa faz? 
Para quem? 

A missão da empresa consiste em fornecer a todos os 
viajantes aventureiros e apreciadores de cerveja, uma 

hospedagem alternativa, com preços acessíveis e com uma 
ideia diferenciada, associando a estadia com eventos e 

experiências cervejeiras. 

Visão 
Objetivo de longo 
prazo. Direção a 

ser seguida. 

A empresa tem como visão tornar-se líder no segmento de 
hostel da cidade do Rio de Janeiro. 

Valores 

Princípios éticos e 
morais. Guia de 
conduta de uma 

organização. 

1. Relacionamento próximo com o cliente; 2. Alta qualidade; 
3. Ética; 4. Respeito; 5. Responsabilidade; 6. 

Comprometimento 

Fonte: Elaboração própria. 

1.3. OBJETIVOS 

 

a) OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar a viabilidade econômica, financeira e mercadológica para a 

implementação e desenvolvimento de um empreendimento hoteleiro no modelo de 

hostel, que promova experiências diferenciadas utilizando produtos e temáticas 

cervejeiras. 
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b) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar o perfil da demanda do modelo de negócio proposto, investigando 

suas características;  

 Conhecer a oferta da concorrência de meios de hospedagem que também 

atuem em nichos de mercado semelhantes e/ou que de alguma forma se 

caracterizem como possíveis competidores; 

 Analisar as forças e fraquezas do modelo de empreendimento, bem como 

conhecer as ameaças e oportunidades inerentes ao negócio; 

 Elaborar plano financeiro e analisar a viabilidade do mesmo. 

 

1.4. EQUIPE RESPONSÁVEL 

 

Proprietário e Administrador: Igor de Almeida Alves 

Formação Acadêmica: Bacharel em Hotelaria pela Universidade Federal Rural do 

Rio de Janeiro – UFRRJ 

Idiomas: Inglês Fluente, Espanhol Avançado e Francês Intermediário. 

Experiência profissional: Recepcionista Pleno por 03 anos na Marriott International. 

Atribuições: Responsável pela gestão operacional e pela administração da empresa. 

 

Proprietário e Administrador: Felipe C. S. Gomes 

Formação Acadêmica: Bacharel em Hotelaria pela Universidade Federal Rural do 

Rio de Janeiro – UFRRJ 

Idiomas: Inglês Fluente e Espanhol Avançado 

Experiência profissional: Sócio e administrador do Restaurante Rei do Bacalhau; 

Estagiário de vendas no Hotel Hilton Barra da Tijuca.  

Atribuições: Responsável pela gestão financeira e pela administração da empresa. 

 

1.5. REGIME TRIBUTÁRIO 

 

Em um primeiro momento, a empresa caracteriza-se como microempresa 

(ME) por ter uma projeção de atingir receita bruta igual ou inferior a R$360.000,00 

(trezentos e sessenta mil reais). Com a expansão e crescimento do negócio, espera-

se que antes dos primeiros cinco anos a empresa esteja pronta para fazer a 
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migração de ME (microempresa) para EPP (empresa de pequeno porte), onde o 

requisito para isto é ter uma receita bruta anual superior a R$360.000,00 (trezentos e 

sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$3.600.000,00 (três milhões e seiscentos 

mil reais). 

Independentemente de se enquadrar como microempresa ou empresa de 

pequeno porte, ambas as classificações abrangem tributos e contribuições como: 

 CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido); 

 PIS/PASEP (Contribuição para os Programas de Integração Social); 

 IRPF (Imposto de Renda Pessoa Jurídica); 

 COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social); 

 ISS (Imposto sobre Serviços); 

 Contribuição para a Seguridade Social Patronal. 

 

1.6. CAPITAL SOCIAL 

 

 O empreendimento terá como fonte de recursos o capital próprio dos sócios 

da empresa e o capital de terceiros. A Tabela 3, apresentada a seguir, demonstra a 

proporção de cada capital que constituirá o capital total da empresa.  

 

TABELA 3 – Fonte de Recursos – Beer House 

Fonte Valor Proporção (%) 

Recursos próprios  R$             582.299,20 80% 

Recursos de terceiros  R$             145.574,80  20% 

Total  R$             727.874,00  100% 

Fonte: Elaboração própria. 

A fonte dos recursos para o investimento do empreendimento incluem 

recursos próprios, tais quais venda de imóveis, bens e herança dos sócios. Já os 

recursos de terceiros serão gerados via empréstimo bancário. As fontes de 

investimento estão descriminadas nas Tabelas 4 e 5 a seguir: 
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TABELA 4 – Fonte de Recursos Próprios – Beer House 

Fonte Valor avaliado 

Venda de automóveis R$             107.000,00 

Venda de imóveis R$             284.700,00 

Heranças R$             98.300,00 

Poupança R$             52.000,20 

Outros bens R$             40.2900,00 

Total R$           582.299,20 

Fonte: Elaboração própria. 

TABELA 5 – Fonte de Recursos de Terceiros – Beer House 

Fonte Valor avaliado 

Financiamento bancário R$           145.574,80 

Total R$           145.574,80 

Fonte: Elaboração própria. 

Os demais recursos para investimentos serão obtidos através de 

financiamento bancário, sendo importante ressaltar que os juros referentes às taxas 

desse financiamento seriam absorvidos pelos próprios sócios e não pela empresa. 

Considerando os juros de 7,5% pela Caixa Econômica Federal (CAIXA 

ECONÔMICA), o investimento de R$145.574,80 geraria o total R$10.918,11 em 

juros como despesa para os sócios.  
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2. DESENVOLVIMENTO – PARTE TEÓRICA 

 

2.1. CONCEITUANDO HOSTEL 
 

Segundo o dicionário Michaelis online a palavra Hostel pode ser definida 

como hospedaria, que significa “lugar onde se recebem hóspedes com diárias a 

preços razoáveis; albergue, alojamento, aposentadoria, hospedagem, estalagem, 

hostel”. (MICHAELIS, 2017).  

Ao consultar o SBCLASS (Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de 

Hospedagem), nota-se que o mesmo não classifica os albergues de forma direta, ou 

seja, não há uma normalização que padronize o que deve ser ofertado no serviço de 

um albergue. (MTUR, 2011).  

Em geral, os albergues são caracterizados como meios de hospedagem de 

baixo custo, com estrutura enxuta e serviços reduzidos, com unidades habitacionais 

e banheiros coletivos. Os hóspedes que procuram esse tipo de acomodação, no 

geral buscam menos conforto e instalações mais simples, com menos privacidade 

mas que propiciem mais interações sociais e promovam a trocas culturais mais ricas. 

 

2.1.1. PERSPECTIVA HISTÓRICA 

 

Podemos datar o surgimento dos hostels no ano de 1909 na Alemanha, 

quando o professor Richard Schirmann buscou organizar grupos com os jovens para 

realizar viagens de estudos, descobrindo então uma alternativa para acomodar os 

alunos em algo que não fosse apenas o pernoite em hospedarias, nasce a partir 

disso o primeiro Albergue da Juventude – HOSTEL, em Altena, Alemanha, no ano 

de 1912. Consequentemente em 1932 foi criada a Federação Internacional de 

Albergues da Juventude – Hostelling International, a qual,  

 

“Permite aos jovens de diferentes nacionalidades, culturas e 
condições sociais, encontrar-se em um ambiente informal, 
intercambiar experiências, aprender a conhecer a si mesmos e 
aos demais, e descobrir o lugar onde se encontram. Os 
albergues fomentam uma autêntica tomada de consciência dos 
temas da atualidade em escala internacional” (HI HOSTEL, 
2016). 
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A Hostelling Internacional se tornou referência no mercado de hostels e 

albergues, agregando uma imensa gama de meios de hospedagem nesse formato e 

operando com grande volume o mercado de hospedagem alternativa até os dias 

atuais. Todavia nas últimas décadas, tal organização vem perdendo uma fatia do 

mercado para os albergues independentes.  

Segundo SATYRO e PINHEIRO (2006), os novos modelos de negócio nesse 

nicho de mercado trazem de maneira ainda mais profunda as experiências buscadas 

por tais viajantes autônomos. Com ideias inovadoras, serviços diferenciados e 

atendimento cada vez mais personalizado, dentro desse contexto os novos hostels 

independentes estão se tornando o meio de hospedagem preferido por mochileiros e 

aventureiros também conhecidos como backpackers1, porém não se limitam a esse 

público. Os hostels de hoje oferecem serviços diferenciados e com alta qualidade, se 

tornando o destino predileto daqueles que procuram por experiências memoráveis 

promovidas através das trocas e interações sociais entre pessoas de diversas 

culturas e nacionalidades. 

  

2.2. MERCADO CERVEJEIRO 

 

O artigo 36 do decreto número 9.902 que trata sobre produtos de cervejaria 

considera como cerveja 

“a bebida resultante da fermentação, a partir da levedura 

cervejeira, do mosto de cevada maltada ou de extrato de malte, 

submetido previamente a um processo de cocção adicionado 

de lúpulo ou extrato de lúpulo, hipótese em que uma parte da 

cevada maltada ou do extrato de malte poderá ser substituída 

parcialmente por adjunto cervejeiro” (MAPA, 2019). 

 

É inegável a importância da cerveja na história do mundo e no cotidiano do 

Brasileiro, informações apresentadas pelo Ministério da Agricultura mostram que no 

ano de 2017 no Brasil fabricou-se cerca de 14,1 bilhões de litros da bebida. No ano 

de 2018 foram registradas 889 cervejarias, um aumento de 210 fábricas em relação 

ao ano anterior, que fabricam atualmente mais 8600 produtos, divididos entre 

cervejas e chopes.  

 

_________________. 
1 
Viajante independente, que normalmente usa meios de hospedagem baratos. Tradução do autor. 
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O número de produtos cervejeiros vem crescendo desde 2007, impulsionado 

principalmente pela abertura das cervejarias de pequeno porte, atualmente os 

estados com maior número de cervejarias são Rio Grande do Sul, São Paulo e 

Minas Gerais. O estado do Rio de Janeiro é o sexto colocado nessa tabela, com 62 

cervejarias, apontando um crescimento de 8,8% no setor (MAPA, 2018). 

Em 2012, o Brasil assume o terceiro lugar entre os maiores produtores de 

cerveja no mundo, ficando atrás apenas da China (35 bilhões de litros) e Estados 

Unidos (24 bilhões de litros). Ao passo que a produção nacional aumenta, se eleva 

ao mesmo tempo o consumo no país. É possível perceber o crescimento desse 

mercado, sendo cada vez mais comuns feiras e eventos relacionados a cervejas 

acontecendo nas cidades, o que movimenta milhares de turistas e representa 

lucratividade e reconhecimento das marcas de pequenas cervejarias, trazendo 

benefícios para a economia local e também para a comunidade hoteleira. 

 

2.3. ANÁLISE ESTRATÉGICA 

 

Fazendo um breve apanhado geral sobre a literatura, observa-se um vasto 

campo de definições a cerca da estratégia, sua importância e suas influências sobre 

a área da administração e da gestão empresarial. Em sua obra MINTZBERG et al 

(2010) constrói uma crítica ao que ele classifica como as escolas da estratégia, que 

descrevem o conceito de estratégia cada uma em seu ponto de vista, muitas vezes 

sem o entendimento do todo. 

O autor apresenta que a administração estratégica evoluiu ao longo dos 

anos e suas escolas foram surgindo e se modificando respectivamente, promovendo 

novas maneiras de se enxergar, analisar e conceber as estratégias em uma 

empresa. Dentro dessa ótica, pode-se verificar que a formulação de estratégias não 

trata apenas de valores e da visão, de competências e de capacidades, mas 

também de diversos fatores que irão influenciar a empresa interna e externamente 

em diversos campos do saber, tanto numa perspectiva econômica, quanto social e 

mercadológica (MINTZBERG et al, 2010). 

Sendo assim, conceituar a estratégia nessa perspectiva de visão e valores, 

pode representar um sério equívoco no que tange a estratégia como planos de ação. 

Nesse caso, considerando a visão como as diretrizes que a empresa deve seguir 

para alcançar seus objetivos e os valores suas premissas e a maneira como a 
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empresa se coloca no mercado, tratar da estratégia como planos de ação em alta 

gerência para atingir resultados condizentes com a missão da organização, pode 

limitar o significado da análise estratégica, pois a mesma não se identifica apenas 

como planos, mas também como padrões. Onde os padrões se tratam da estratégia 

efetivamente aplicada e realizada. Em outras palavras, a estratégia tanto trata do 

planejamento (planos), quanto da aplicação feita dos mesmos ao longo do tempo 

(padrões).  

 

2.3.1. ESTRATÉGIA COMPETITIVA 

 

Dentro da estratégia competitiva, é necessário compreender as 

características dos possíveis sucessos e fracassos dos concorrentes. É importante 

evitar análises superficiais, o que pode causar falhas na leitura da concorrência e 

acarretar na má formulação de estratégias para superá-la, ou seja, buscar obter o 

máximo de informações possível e saber onde e quando utilizá-las. De acordo com 

Porter (1980) existem quatro itens fundamentais durante a análise dos concorrentes, 

que são: suas metas futuras e suas hipóteses (o que orienta o concorrente); suas 

estratégias em curso e suas capacidades (o que o concorrente está fazendo e pode 

fazer). 

Os diversos questionamentos que surgem ao analisar a concorrência podem 

ser utilizados não somente para isto como também para uma reflexão sobre o 

ambiente da própria empresa. Tal comportamento pode ajudar a compreender como 

os concorrentes veem sua própria empresa no mercado. Nesse contexto, identificar 

concorrentes potenciais é tão importante quanto analisar concorrentes já definidos e 

estabelecidos. Desta forma, a previsão de empresas ingressando no ramo ou até 

mesmo da fusão entre duas ou mais empresas já consolidadas nele ajuda a 

antecipar seus movimentos e definir outras estratégias que podem ser fundamentais 

para manter a companhia competitiva no mercado. 

Ter conhecimento dos planos futuros de um concorrente ajuda saber se ele 

se encontra satisfeito com sua posição atual no mercado e, diante de tal quadro, 

prever as estratégias que serão tomadas para atingir a satisfação ou manter o 

mesmo nível. Porter (1980) também demonstra que o conhecimento das metas 

futuras da concorrência permite também prever mudanças estratégicas, sejam 
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oriundas de fatores externos (mudanças no ciclo econômico), internos ou de outras 

empresas. 

 Saber negociar com clientes e fornecedores é um estágio crucial no processo 

de criação de estratégias. Clientes com poder de negociação representam uma força 

que exigem produtos ou serviços de melhor qualidade, porém sempre buscando a 

melhor relação entre custo e benefício no mercado. Em contrapartida, fornecedores 

com tal poder tendem a elevar o preço de suas mercadorias, o que pode afetar a 

rentabilidade da empresa e, consequentemente, prejudicar o planejamento 

estratégico competitivo (PORTER, 1980). 

 

2.3.2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO  

 

O cenário econômico mundial encontra-se em constante desenvolvimento, 

inclusive no Brasil diversas mudanças podem impactar positiva ou negativamente o 

desempenho das organizações. Essas alterações tornam-se, então, fator de 

preocupação por parte das empresas, que devem atentar-se ao fenômeno da 

globalização, à queda no desenvolvimento econômico, à inflação, às medidas 

estabelecidas pelo governo local, à escassez de alguns insumos produtivos ou ao 

seu alto custo, entre outros (ALDAY, 2000). 

 A metodologia original do planejamento estratégico foi criada nos Estados 

Unidos da América, na década de 1960, com o objetivo de auxiliar as organizações 

na formação e implantação de estratégias que podem maximizar a sua capacidade 

competitiva. Por meio de sua utilização é possível coordenar e dirigir as ações do 

setor ou da empresa como um todo, em busca da meta organizacional (CORAL, 

2002). 

O aparecimento de tal metodologia se deu como uma resposta às crises 

econômicas mundiais as quais as nações estavam expostas, como foi o caso da 

crise do petróleo. Foi a necessidade de criar uma nova metodologia de planejamento 

para manter as organizações em condições favoráveis que guiou a ascensão do 

planejamento estratégico (BARBOSA; BRONDANI, 2005). 

Barbosa; Brondani (2005, p. 108) discorreram sobre as três ideias básicas do 

planejamento estratégico:  
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Primeira: uso pela empresa de um portfólio de investimento. Cabia o 
gerente de portfólio financeiro avaliar cada tipo de investimento para saber 
se era vantajoso adquirir mais, vender apenas uma parte ou vender tudo. A 
mesma ideia servia para uma empresa que atuava em vários ramos de 
negócios, produtos ou linhas de produtos. O importante era saber que tipo 
de negócio podia ser iniciado, mantido, desacelerado ou encerrado. [...] 
Segunda ideia básica: estar em constante avaliação em relação ao 
potencial de lucro futuro de cada tipo de negócio, pois a empresa não pode 
agir simplesmente baseando-se no planejamento anual ou fazendo 
planejamento de longo prazo com base nas vendas passadas: ela deve 
criar diferentes instrumentos analíticos com relação ao futuro do mercado. 
[...] A terceira ideia básica: planejamento estratégico é a estratégia 
propriamente dita, ou seja, para cada tipo de negócio a empresa tem que 
criar uma estratégia para alcançar os objetivos de longo prazo, pois não há 
uma estratégia satisfatória para todos os concorrentes (BARBOSA; 
BRONDANI, 2005). 
 

A palavra planejamento significa elaborar um plano para alcançar 

determinado fim, criar um esquema para realizar uma ação, tudo em prol de evitar 

qualquer tipo de improvisação. No âmbito empresarial, planejar diz respeito a tomar 

decisões de maneira previa visando alcançar determinados objetivos. Há, então, a 

necessidade de se estabelecer as metas finais e o prazo para realiza-las, de forma a 

nortear as ações, dar um foco aos esforços, guiar os planos e decisões, e ter formas 

de avaliar o desenvolvimento do planejamento (ESTRADA; ALMEIDA, 2007). 

O ato de planejar está amplamente associado à elaboração de um conjunto 

de ações que são orientadas para alcançar determinado objetivo, quando se tem 

plena clareza de quais resultados pretende-se obter e de toda a situação no qual os 

fatos acontecerão, havendo assim, pleno controle de todos os fatores que serão 

essenciais ao alcance das metas. No entanto, quando se trata de um mercado 

altamente competitivo ou de uma mudança do mercado nacional para o 

internacional, ou da necessidade proteger a empresa das mudanças tecnológicas 

expressivas e das mudanças na concorrência, é necessário fazer algo mais do que 

planejar. O planejamento convencional oferece pouco nesse cenário. Documentos 

elaborados, planos de ações, previsões e cronogramas não passam uma ilusão 

empresarial que muitas vezes pode levar o negócio a uma direção errada, na qual 

apenas se cumpre planos ao invés de explorar as oportunidades que apareçam ao 

longo do caminho.  (ALDAY, 2000). 

Nesse contexto, a estratégia consiste em um conjunto de regras que irão 

nortear a tomada de decisões e o comportamento de uma empresa. Ou seja, refere-

se ao estabelecimento de objetivos básicos no longo prazo e a definição de ações e 

necessidades que levarão ao alcance de tais objetivos. É uma espécie de 
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padronização das decisões, na qual se estabelecerá um plano, as políticas, o tipo de 

organização, as contribuições econômicas para clientes, acionistas e funcionários, e 

todos os aspectos que serão fundamentais para que se chegue à meta traçada pela 

organização. A mesma pode ser formulada de maneira intencional ou não, sendo 

extraída do comportamento empresarial ao longo do tempo. Pode ser ainda, 

articulada, envolvendo ações, metas e desafios para que se obtenha o resultado 

esperado. A estratégia refere-se à forma como se operam os objetivos 

estabelecidos, devido a isso suas escolhas fazem toda a diferença na capacidade 

competitiva de uma organização (CORAL, 2002). 

Verifica-se então, que o planejamento estratégico não consiste em um 

instrumento estático, devendo ser visto como um instrumento dinâmico de gestão, 

que realiza a antecipação de decisões sobre o caminho que será seguido pela 

empresa para alcançar seu objetivo (ALDAY, 2000). 

Coral (2002, p. 50) define o planejamento estratégico, como sendo: 

 

Processo pelo qual a estratégia da organização é formulada essencialmente 
num dado momento de um processo detalhado, onde todas as grandes 
decisões vão ser inter-relacionadas. Por isso, o planejamento força a 
organizar as estratégias globais e a desenvolver um senso explícito de 
direção estratégica. O planejamento é orientado para a análise sistemática e 
detalhada e visa compreender o ambiente para poder influenciá-lo (CORAL, 
2002). 
 

Verifica-se assim, que o planejamento, sobretudo quando realizado de 

maneira estratégica, consiste em um importante instrumento de apoio à 

administração de uma empresa. Tendo em vistas que por meio dele é possível 

direcionar as ações estabelecidas pela gestão dentro de um plano definido 

previamente e que relata os objetivos e metas da empresa. Minimizando assim, a 

possibilidade de escolhas equivocadas em meio à alta competitividade. Verifica-se 

que estratégia é a capacidade de desempenhar atividades de maneira contínua e 

sistemática de acordo com as condições encontradas e tendo sempre como base os 

objetivos de futuro e as metas para o sucesso da organização. Ou seja, a estratégia 

corresponde à capacidade de estar sempre à frente das situações, principalmente 

quando essas envolvem problemas e/ou incertezas (BARBOSA; BRONDANI, 2005). 

Como Silveira Junior (1995) retrata, o planejamento estratégico envolve uma 

série de passos que podem ser delimitados e definidos conforme na figura a seguir. 
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FIGURA 1 – Modelo Conceitual de planejamento Estratégico 

 

Fonte: Extraído de Silveira Júnior (1995). 

 

A elaboração de um planejamento estratégico envolve alguns passos 

específicos, podendo-se destacar as seguintes etapas: 1- análise do ambiente 

interno e externo da organização, para verificar ameaças e oportunidades, pontos 
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fortes e fracos, de modo a ter uma melhor visão sobre os cenários possíveis; 2 - 

identificação dos valores da organização e análise de sua visão de futuro; 3 - 

definição dos fatores críticos de sucesso que serão fundamentais para que se realize 

o planejamento com sucesso; 4 - determinação das diretrizes gerais, que serão 

compostas pelos objetivos da empresa, estratégias elaboradas para alcança-los e as 

ações que devem ser executadas nesse processo; 5 - formulação do planejamento 

estratégico; 6 - elaboração do plano de ação que deverá conter um prazo de 

exercício, a definição do orçamento e a delimitação das prioridades da organização; 

7 - acompanhamento e controle de todas as ações realizadas; 8 - avaliação do 

cumprimento do planejamento estabelecido (ANDRADE; FRAZÃO, 2011). 

A Figura 1, apresentada acima, traz um modelo conceitual de planejamento 

estratégico. De maneira sistemática, podem-se observar os elementos envolvidos na 

elaboração de um planejamento estratégico e a relação entre eles (SILVEIRA 

JÚNIOR, 1995). 

Com o passar dos anos, o planejamento estratégico tem assumido papel de 

grande relevância dentro das organizações. Diversas empresas, independentemente 

de seu porte, estão vendo tal atenção sistemática à estratégia como um fator muito 

proveitoso, com medidas positivas que auxiliaram no enfrentamento de ameaças e 

na descoberta de oportunidades. Esse interesse pode ser justificado pelas 

mudanças repentinas à que as organizações estão sujeitas, tanto em seu ambiente 

interno, como no mercado, na economia, no âmbito tecnológico e político (ALDAY, 

2000). 

Barbosa; Brondani (2005, p. 108) destacam que: 

 

[...] o planejamento estratégico surge como uma valiosa “ferramenta” de 
auxílio à alta administração, pois permite nortear as ações gerenciais da 
empresa dentro de um plano previamente determinado de metas e 
estratégias diminuindo, com isso a possibilidade de tomada de decisões 
equivocadas, num mercado extremamente competitivo sem margem para 
erro (BARBOSA; BRONDANI, 2005). 

 

O planejamento estratégico é, atualmente, bastante utilizado pelas 

organizações para analisar os fatores que podem influenciar seu ambiente interno e 

externo, e com isso, definir planos de ações para alcançar seus objetivos principais. 

Tais objetivos podem ser definidos como: reconhecimento de ameaças e 

oportunidade, pontos fortes e fracos da empresa; aquisição de informações sobre o 
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mercado, sobre os concorrentes e sobre a própria empresa; minimização dos riscos 

que derivam de decisões ruins; direcionamento dos negócios; avaliação do macro 

ambiente e definição de metas para a organização; preparar a organização para o 

enfrentamento de problemas e crises; identificação de dados que podem ser 

importantes para a tomada de decisão; garantir o alcance dos resultados esperados 

e de uma condição melhor que a dos principais concorrentes; e influenciar na 

implantação de estratégias autênticas (CORAL, 2002). 

O planejamento estratégico é considerado uma técnica que proporciona uma 

adaptação mais fácil das empresas às modificações no cenário externo e interno, 

fazendo com que os ajustes sejam realizados com maior inteligência. É um 

instrumento flexível que leva em conta o longo prazo e a concentração sobre os 

assuntos de maior relevância. Constituindo-se assim, de um método mais eficaz que 

pode ser utilizado pela gerencia na potencialização de resultados (ALDAY, 2000). 

Silveira Júnior (1995) destaca que o planejamento estratégico constitui-se de 

métodos empresariais direcionados para o estabelecimento de uma análise externa 

e interna, a determinação da missão organizacional, a definição dos objetivos 

estratégicos, para o rompimento de paradigmas antigos e para a fixação de novos, a 

determinação do perfil e área de atuação do negócio, a escolha do público alvo, 

entre outras ações estratégicas. 

 Tem-se que o planejamento estratégico pode ser definido como uma 

metodologia gerencial que possibilita determinar a direção que deve ser seguida 

pela empresa, com o objetivo de aprimorar a interação com o ambiente (ALDAY, 

2000). 

O planejamento estratégico do negócio pode ser subdividido em três linhas 

genéricas: 1 - Liderança global de custos, na qual se visa obter custos menores que 

os da concorrência; 2 - Diferenciação, estabelecida pela produção de produtos 

diferentes da concorrência, exclusivos, e mantendo a qualidade e a funcionalidade; e 

3 - Foco, no qual a empresa direciona suas atividades para um segmento específico 

do mercado. Cada uma dessas linhas irá elaborar suas estratégias funcionais e 

direcionar as atividades produtivas, enfatizando aquilo que lhe trará vantagem 

competitiva (CORAL, 2002). 

Destacam-se cinco características fundamentais do planejamento estratégico: 

1 - adaptação da empresa a um ambiente de mudanças, repleto de incertezas, 

dando a ela uma orientação de resposta a tais forças externas; 2 - orientação para o 
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futuro. Considera-se os problemas atuais, seus obstáculos e barreiras, as possíveis 

soluções, para projetar o longo prazo e buscar o alcance dos objetivos do futuro; 3 - 

compreensão sobre a organização, seus recursos e de todas as suas capacidade e 

potencialidades; 4 - construção de um consenso que possa atender a todos na 

direção do futuro e que seja o mais conveniente possível para que a empresa 

chegue ao seu objetivo; e 5 - aprendizagem organizacional, no qual se obtém 

conhecimento sobre como se ajustar a um ambiente complexo, mutável e 

competitivo (BARBOSA; BRONDANI, 2005). 

Verifica-se que em muitos casos, as organizações não conseguem conduzir 

de maneira efetiva o planejamento estratégico elaborado, ou seja, não cumpre 

devidamente as metas traçadas e os planos de ações estabelecidos. Além disso, 

muitas vezes tal planejamento é obsoleto, as organizações gastam muito tempo, 

energia intelectual e esforço em planejamentos que não são coerentes com o 

sucesso dos negócios. Existem também os casos em que se confundem 

planejamento estratégico com orçamento, achando que ao programar o que será 

gasto está se fazendo um planejamento (ALDAY, 2000). 

 

2.3.3 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NA HOTELARIA 

 

Petrocchi (2007) buscou delimitar e aplicar à Hotelaria os conceitos de 

planejamento já conhecidos na administração geral, nesse contexto ele define o 

planejamento estratégico como uma atitude anterior à tomada de decisão, onde 

planejar significa estabelecer onde se deseja chegar, criando assim meios para tal.  

O nível estratégico do planejamento na hotelaria abrange todo o meio de 

hospedagem, definindo seus objetivos, diretrizes e normas, além de indicar a direção 

na qual a empresa deve seguir. Sendo assim, este nível do planejamento se refere 

às decisões que afetam a o hotel em longo prazo. Já o planejamento tático é 

designado aos departamentos. Nesse contexto, cada setor como governança, 

recepção, dentre outros contribuirão para que se alcance em médio prazo os 

objetivos da empresa, em outras palavras, o planejamento tático trata de objetivos 

mais específicos. Por fim, o planejamento operacional trabalha a delimitação mais 

minuciosa da operação em si (PETROCCHI, 2007). Para a hotelaria, esse 

planejamento tático é importante pois irá estabelecer e criar normas condizentes 
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com a visão da empresa, modelando os processos inerentes a prestação de serviço 

de acordo com os objetivos a serem alcançados. 

Ainda segundo o autor a primeira etapa do processo de planejamento é o 

diagnóstico, onde se identifica a situação atual do negócio, se estabelece os 

objetivos, se delimita a perspectiva da empresa ante ao mercado traçando-se as 

estratégias, o posicionamento e o público alvo. Por conseguinte, os planos setoriais 

indicarão o caminho que cada departamento deve seguir para que contribuam com o 

alcance dos objetivos gerais da organização. Dentro dessa concepção 

metodológica, a análise macro ambiental externa é o primeiro passo para o 

diagnóstico, nessa análise buscar-se-á compreender ameaças e oportunidades 

inerentes ao negócio. O próximo passo é constituído por uma análise interna que 

busca averiguar as forças e as fraquezas do empreendimento. Por último, define-se 

o objetivo geral e os específicos da empresa, além de missão e visão. Onde, a visão 

se configura como a prospecção para o futuro, enquanto que a missão trata das 

maneiras pelas quais se chegará aos objetivos (PETROCCHI, 2007). 

A partir dos pontos apresentados, é importante ressaltar como o 

planejamento estratégico se faz fundamental para um meio de hospedagem. Através 

desta fase do planejamento que o empreendedor é capaz de conhecer o público 

alvo e a demanda para o hotel, ele também poderá desenvolver as estratégias de 

marketing e a melhor maneira de atingir esse público, além de poder trabalhar a 

imagem do seu negócio frente ao mercado, elaborando também uma proposta de 

processos e serviços fidedignos às aspirações, visão e missão do empreendimento 

hoteleiro. 
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34% 
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7% 

18 - 23 anos 24 - 29 anos

30 - 35 anos Acima de 36 anos

3 DESENVOLVIMENTO – PARTE PRÁTICA 

 

3.1. ANÁLISE DE MERCADO 

 

3.1.1. PÚBLICO ALVO 

 

Para identificar o público alvo do empreendimento e suas principais 

características, realizou-se uma pesquisa de mercado através de um questionário. O 

mesmo era composto por 12 perguntas semiabertas, sendo que as questões 5, 6 e 7 

tinham como objetivo a realização do teste de conceito. Sua aplicação foi feita do dia 

01 ao dia 15 de novembro de 2019, em grupos no Facebook sobre viagens, sobre 

hospedagem na cidade do Rio de Janeiro e sobre hostels, e obteve 87 respostas.   

Os resultados, a respeito do público alvo são apresentados nas figuras de 2 

a 9, a seguir. 

 

FIGURA 2 – Gráfico de público   FIGURA 3 – Gráfico de público 

alvo por sexo;     alvo por faixa etária; 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria.                    Fonte: Elaboração própria. 

 

Podemos perceber que apesar da composição do público alvo ser 

maioritariamente masculina, que uma parcela interessante desse público é formada 

pelo sexo feminino. Isso nos leva a entender que o público será diversificado entre 

essas duas métricas. Já a respeito da idade, entende-se que o recorte 

compreendido entre os clientes que possuem entre 24 e 29 anos e também entre 30 

e 35 anos compõem o principal público alvo para o empreendimento, formando um 

total de 72% da demanda. 

41% 

59% 

Feminino Masculino
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63% 
23% 

14% 

Solteiro (a) Casado (a)

91% 

9% 

Brasileiro Estrangeiro

      FIGURA 4 – Gráfico de público            FIGURA 5 – Gráfico de público alvo por  

      alvo por nacionalidade;            Estado Civil;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria.    Fonte: Elaboração própria. 

Nas figuras 4 e 5 é possível aferir com segurança a nacionalidade da maior 

parte dos clientes do empreendimento como brasileiros. Isso nos permite traçar um 

importante planejamento a cerca dos investimentos em propaganda, difusão e 

consolidação da marca, além de deixar mais claros quais canais podem ser 

utilizados para esse público. 

  

FIGURA 6 – Gráfico de público alvo por Escolaridade; 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Através da figura número 6 podemos verificar uma divisão interessante dos 

públicos por escolaridade. Verificamos que ele se divide de maneira bem igualitária 

entre pessoas com nível superior completo e incompleto, totalizando 68% da 

demanda. Nesse contexto, podemos criar uma expectativa para planejamento de 

estratégias de marketing que atinjam tais consumidores. 

1% 
7% 

24% 

36% 

32% 

Ensino Fundamental Completo Ensino Médio Incompleto Ensino Médio Completo

Superior Incompleto Superior Completo
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10% 

15% 

35% 

23% 

17% 

Nunca Raramente
Ocasionalmente Frequentemente
Sempre

27% 

46% 

17% 

10% 

Até R$ 75
De R$ 76 a R$ 125
De R$ 126 a R$ 175

FIGURA 7 – Gráfico de quantidade de acompanhantes por viagem; 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Através da figura 7, é possível compreender uma divisão bem equivalente 

entre as pessoas que viajam acompanhadas por casal, amigos ou sozinhas. 

Excluindo apenas os viajantes em família, os quais não farão parte das estratégias 

de público para o negócio. 

FIGURA 8 – Frequência de           FIGURA 9 – Estimativa de gasto diário; 

hospedagem em hostel; 

 

 

 

 

 

                Fonte: Elaboração própria.                 Fonte: Elaboração própria. 

Quanto às figuras 8, é possível verificar que 58% do publico entrevistado se 

hospeda em hostel ocasionalmente ou frequentemente, um número bem relevante 

considerando-se o público alvo em questão, porém nesse caso, ainda assim 

26% 

23% 

39% 

12% 

Sozinho (a) Namoradao (a) Amigos Família
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podemos reparar certa resistência de um importante recorte do público acerca da 

hospedagem em um hostel ou albergue. 

Através dos dados apresentados conclui-se que o público alvo do hostel 

será a maior parte do sexo masculino; com faixa etária entre 24 e 35 anos; 

brasileiros; solteiros; com ensino superior cursando ou completo; que irão ao local 

com amigos, sozinho (a) ou com o namorado (a); que se hospedam em hostel 

ocasionalmente ou frequentemente; e que pretende ter um gasto médio diário de até 

R$ 125. A partir desses pressupostos podemos analisar a melhor forma de se 

chegar até esse público, a fim de se conhecer como promover o empreendimento 

através das estratégias de marketing e conseguindo também conhecer e estipular 

um padrão de gastos para se planejar os valores de diária para o hostel. 

 

3.1.2. TESTE DE CONCEITO 

 

O conceito da empresa surgiu através de uma iniciativa de se aproveitar a 

imagem positiva que a cerveja vem ganhando no Brasil. Uma das mais tradicionais 

bebidas do mundo, a cerveja vem sendo cada vez mais consumida e difundida em 

seus diversos tipos, estilos, sabores e aromas. Tais aspectos da bebida tem se 

tornado cada vez mais populares, fomentando o fortalecimento de uma espécie de 

cultura cervejeira e interesse cada vez maior das pessoas em conhecer e vivenciar o 

universo cervejeiro.  

Simultaneamente, há hoje no mundo todo, no Brasil e também na cidade do 

Rio de Janeiro, o crescimento do interesse e da necessidade dos clientes da 

hotelaria, sobretudo jovens, por um conceito de meio de hospedagem que atenda 

diretamente as suas necessidades. É importante para esse cliente que tal meio de 

hospedagem seja financeiramente acessível, se comparado aos padrões de uma 

hotelaria tradicional e que proporcione melhores oportunidades em experiências de 

interações sociais.  

Acompanhando notícias divulgadas pelo ministério do turismo entre 2013 e 

2015 é possível notar uma tendência para o crescimento nesse modelo de negócio, 

segundo o governo federal: “as hospedagens alternativas foram bastante 

requisitadas pelos viajantes estrangeiros que estiveram no Brasil durante a Copa do 

Mundo. Segundo a Pesquisa de Serviço de Hospedagem, do IBGE, e dados 

levantados pelo Ministério do Turismo, albergues, imóveis alugados e camping 
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67% 

33% 

Sim Não

71% 

14% 

15% 

Sim Não Indiferente

serviram de base para 23,8% dos turistas internacionais que estiveram no País.” 

(PORTAL BRASIL, 2014).  

Tais dados apontam o que pode se caracterizar como um traço do perfil 

dessa demanda, formada em geral por jovens entre 22 e 36 anos e que em geral 

buscam “conhecer pessoas, fazer amigos e conviver, mesmo que temporariamente, 

com pessoas de diferentes países, culturas e religiões: essa é uma das principais 

vantagens de se hospedar em albergues ou hostels, como também são chamados.” 

(MTUR, 2015). Esses dados acabam por apontar que o jovem que viaja e busca por 

esse tipo de meio de hospedagem anseia pela experiência construída através das 

interações. 

Conforme ressaltado anteriormente, a pesquisa aplicada possuía três 

perguntas que auxiliariam na realização do teste de conceito. Os seus resultados 

são apresentados nas figuras de 10 a 12, abaixo. 

 

FIGURA 10 – Hospedagem em hostel com temática cervejeira é atrativo; 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

FIGURA 11 – A temática é um fator determinante sobre a decisão de hospedagem; 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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FIGURA 12 – Outros fatores que influenciam a decisão de hospedagem; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A partir dos dados apresentados no teste de conceito nas figuras 10 e 11 é 

imprescindível concluir o quão importante é a influencia da temática sobre a decisão 

de escolha do hóspede. Dos dados analisados, 67% das pessoas consideram o 

tema cerveja um atrativo e 71% entendem que o fato de o hostel possuir uma 

temática é um atrativo especial e que determina e influencia diretamente durante o 

seu processo de escolha. Esse dado é importante, pois fomenta a tomada de 

decisão e de escolha para se promover e investir no modelo de negócio proposto. 

Por fim, através da figura 12 podemos compreender outros fatores 

importantes para o processo de escolha de um meio de hospedagem, nesse sentido 

é interessante observar que no geral o público possui visão equivalente frente aos 

indicadores testados, como conforto, segurança, lazer e etc. Nesse sentido, 

podemos entender que esses atributos devem estar ligados diretamente a 

percepção de qualidade a cerca dos serviços e da estrutura. Sendo assim, oferecer 

tais atributos não pode ser considerado como um diferencial competitivo, mas como 

o básico em termos de termos de qualidade esperada. 
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3.1.3. ANÁLISE DE CONCORRÊNCIA 

 

Após definir as características do próprio negócio, o próximo passo é 

identificar quais serão os concorrentes no mercado. Para tal, se faz necessário 

conhecer a região e quais os empreendimentos de perfil semelhante que podem 

oferecer produtos e serviços parecidos. Com a pesquisa de mercado feita, 

procuram-se pontos que possam ser explorados para se diferenciar da concorrência 

e se tornar referência no mercado. Não obstante, é preciso observar o que insatisfaz 

o consumidor ao adquirir um produto ou serviço da concorrência e o que pode ser 

feito para trazer sua satisfação. Desta forma, torna-se possível a criação de uma 

estratégia para melhor apresentar o que será oferecido e captar estes clientes. 

No caso do presente projeto, o empreendimento hoteleiro (hostel) será 

implementado na cidade do Rio de Janeiro, localizado na zona sul e tendo sua 

principal concorrência advinda de hostels presentes nela, região com maior 

quantidade e qualidade dessa opção de meio de hospedagem.  

Abaixo, através de levantamento no site (TRIPADVISOR, 2018), encontram-

se os principais concorrentes em potencial para o negócio e suas características 

positivas e/ou negativas, de acordo com os consumidores: 

 

 Beers Five Hostel (Santa Teresa) 

- Primeiro hostel com temática cervejeira do Rio de Janeiro; 

- Excelente atendimento; 

- Confortável; 

- Bom preço. 

 

 Botahostel (Botafogo) 

- Bom atendimento; 

- Segurança; 

- Boa localização; 

- Propaganda não condiz com o serviço prestado. 

 

 Villa 25 Hostels & Suítes (Laranjeiras) 

- Conforto; 

- Bom atendimento; 
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- Cardápio do restaurante excelente; 

- Bom custo-benefício. 

 

 Rio Aplauso Hostel (Santa Teresa) 

- Sujo; 

- Inseguro; 

- Bom preço. 

 

 ID Hostel Leblon 

- Ótima localização; 

- Conforto; 

- Limpeza. 

 

 El Misti Ipanema 

- Ótimo bar; 

- Excelente localização; 

- Sujo. 

 Santa Tere Hostel (Santa Teresa) 

- Bom preço; 

- Limpeza; 

- Conforto. 

 

 Che Lagarto Hostel Ipanema 

- Boa localização; 

- Conforto; 

- Bom atendimento. 

 

Através da análise das características dos concorrentes, percebe-se que 

alguns se destacam por oferecerem um produto diferenciado (como o Beer Five 

Hostel, por exemplo) e outros por não atenderem às expectativas dos consumidores 

(como o Rio Aplauso Hostel e o Botahostel). 
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3.1.4. FORNECEDORES 

 

Um dos fatores de grande relevância para o planejamento e bom 

desempenho de um empreendimento consiste em criar relações que possibilitem 

alcançar os objetivos traçados. Nesse sentido, destaca-se a escolha dos 

fornecedores, que no caso do Beer House, foi cuidadosamente realizada. Buscou-se 

verificar a qualidade dos produtos ofertados pela empresa, a sua capacidade de 

atendimento rápido, o seu histórico no mercado e também os preços praticados. 

Com tal definição, espera-se definir parceiros idôneos e que consigam atender com 

eficiência as necessidades do empreendimento. 

Destacam-se, na Tabela 6, apresentada a seguir, alguns dos fornecedores 

escolhidos pela administração do empreendimento.  

 

 

TABELA 6 – Lista de fornecedores – Beer House 

 
Fonte: Elaboração Própria. 

 

Para levantamento dessa lista foi utilizado critério de busca na internet por 

parceiros que ofertassem produtos com custo-benefício, agilidade e confiabilidade 

na entrega. Após esse passo foram escolhidos os que ofereceram as melhores 

condições para o negócio e em seguida através de contato telefônico foram 

combinados os prazos para entrega. 

Produto Fornecedor Prazo de entrega Contato 

Móveis Casas Bahia 2 dias úteis (21) 2586-6600 

Móveis Tok&Stok 7 dias úteis 0800 200 8000 

Móveis 
Dreamhouse Colchões 

e Estofados 
7 dias úteis (21) 3451-7244 

Eletrônicos Casas Bahia 2 dias úteis (21) 2586-6600 

Eletrônicos Lojas Americanas 2 dias úteis (21) 98866-5825 

Utensílios de Cozinha Casas Bahia 2 dias úteis (21) 2586-6600 

Utensílios de Cozinha Lojas Americanas 2 dias úteis (21) 98866-5825 

Cama, mesa e banho First Class 2 a 5 dias úteis (21) 2596-3540 

Cama, mesa e banho Casas Chamma 1 a 3 dias úteis (21) 2579-6047 

Cama, mesa e banho Lojas Americanas 2 dias úteis (21) 98866-5825 

Decoração Tok&Stok 7 dias úteis 0800 200 8000 

Alimentos e Bebidas Extra 1 dia 0800 11 5060 

Alimentos e Bebidas Makro 1 dia (21) 3865-1600 

Alimentos e Bebidas Supermercado Mundial 1 dia (21) 2131-7026 

Bebidas Ambev 5 dias úteis 0800 887 1111 

Cerveja e chope Hocus Pocus 1 dia (21) 2569-7299 

Cerveja e chope Três Cariocas 1 dia (21) 97545-4896 
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Além dos fornecedores aqui apresentados, a empresa buscará manter um 

amplo banco de dados de fornecedores, para não correr risco de limitação de 

desempenho. Tal banco de dados será periodicamente atualizado pelos 

responsáveis do setor, para que o mesmo não fique defasado.  

 

3.1.5. ANÁLISE SWOT 

 

Segundo MAXIMINIANO (2011) a análise SWOT1, é um dos processos essenciais 

para o planejamento estratégico. Dentro desse contexto, busca-se analisar a 

empresa interna e externamente, no intuito de conhecer suas forças e fraquezas 

(análise interna), oportunidades e ameaças do ambiente (análise externa).  

Na prática, a análise SWOT permite que o empreendedor entenda o que 

enfrentará no mercado e, ao mesmo tempo, avalie os recursos disponíveis para agir, 

sendo de extrema relevância para o planejamento estratégico. Nas tabelas 5 e 6 

abaixo, podemos conferir a análise SWOT para o empreendimento proposto. 

 

TABELA 7 – Análise SWOT Externa 

 

ANÁLISE EXTERNA 

Oportunidades Ameaças 

- Parceria com bares e pubs do bairro que 

se caracteriza como polo cervejeiro; 

- Enfraquecimento da imagem da cerveja 

no mercado; 

- Parcerias com produtores de cerveja 

artesanal da região; 

- Desinteresse dos turistas que vem na 

cidade por atrativo cultural; 

- Alta temporada, apelo comercial da 

cerveja no verão; 

- Alta competição, polo cervejeiro de 

botafogo; 

- Crescimento do mercado de Hostel; - Baixa temporada (inverno); 

- Aumento da oferta e difusão de novas 

cervejas na indústria; 

- Crise econômica / período de recessão no 

país; 

- Legislação obriga bares de Botafogo a fecharem as 03h00min da manhã. 

 
Fonte: Elaboração Própria. 

 

_________________. 
1  

SWOT, sigla para strengths, weakness, opportunities e threats. Do inglês significa respectivamente 

forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Tradução do autor. 
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TABELA 8 – Análise SWOT Interna 

 

ANÁLISE INTERNA 

Forças Fraquezas 

- Diferencial competitivo bem definido 

(temática cervejeira); 

- Pouca / nenhuma experiência de atuação 

no mercado; 

- Atuar em mercado de nicho (melhor 

percepção de valor agregado); 

- Limitação financeira (precisa de investidor 

para o negócio); 

- Planejamento e Localização; - Produto com preço mais elevado; 

 
Fonte: Elaboração Própria. 

 

 

3.1.6. AS CINCO FORÇAS DE PORTER 

 

 O modelo criado por Michael E. Porter no final da década de 70 permite 

identificar as principais atividades que influenciam na competitividade, sejam eles 

fatores internos ou externos. Também possibilita a análise de um dado setor em um 

determinado mercado, a fim de medir o nível de atratividade que tal setor exerce. 

 De acordo com SERRA (et al 2004) a análise do ambiente externo em que um 

empreendimento está inserido pode ser realizada por estas cinco forças 

competitivas, e saber compreender tais forças se torna imprescindível para a criação 

e desenvolvimento de um plano estratégico. 

 Não importa o tamanho do empreendimento, seja ele de pequeno ou grande 

porte, este modelo ajuda a estudar a competição entre as empresas em qualquer 

tipo de mercado. O responsável precisa desenvolver uma visão ampla do negócio, 

sendo capaz de compreender o ambiente competitivo para traçar estratégias futuras 

de ação e prevenção. Portanto, de forma concisa, as cinco forças de Porter são: 

 

 Ameaças de novos entrantes: representa o que afetará o empreendimento 

diante da entrada de novas empresas no mercado.  

 

 Poder de barganha dos clientes: representa a capacidade do cliente em 

alterar os valores e/ou condições impostas pela empresa na negociação de 

um produto em prol do custo-benefício próprio. 
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 Poder de barganha dos fornecedores: possui a mesma linha de 

pensamento do poder de barganha do cliente, porém eles impõem sua força 

ao negociar valores de vendas de mercadorias para as empresas. 

 

  Ameaça de produtos substitutos: se refere aos produtos diferentes que 

existem no mercado que, oferecidos por outras empresas, podem suprir as 

necessidades dos clientes no lugar dos produtos oferecidos pela própria 

empresa. 

 

 Rivalidade entre os concorrentes: considerada a força mais importante da 

análise de Porter. Demonstra voracidade com que os concorrentes agem para 

ganharem um negócio. Analisando esta força, é possível verificar a 

quantidade de concorrentes, o marketing utilizado e a diversidade dos 

mesmos. 

Utilizando a análise de Porter para o plano de negócio em questão, pode-se 

perceber que a concorrência oferece, basicamente, os mesmos tipos de produtos e 

serviços possíveis de se encontrar em um hostel. Portanto, por ser uma proposta de 

projeto diferenciada devido à temática cervejeira, acreditasse que o empreendimento 

se enquadraria como uma ameaça nova no mercado, onde pouquíssimos 

empreendimentos poderiam oferecer o mesmo tipo de produto já que não são 

voltados para nenhuma temática em específico. 

Com relação à rivalidade entre os concorrentes, no Rio de Janeiro, foi 

encontrado apenas um empreendimento com características semelhantes ao projeto 

em questão, o Beers Five Hostel. Tal cenário proporciona certa facilidade na criação 

de um novo produto e na busca de surpreender os potenciais clientes, ao mesmo 

tempo em que fica difícil obter grande número de informações devido a pouca 

quantidade de consumidores deste tipo de serviço na cidade. 

Certamente, os futuros clientes procurarão formas de negociar os valores ou 

questionarem a qualidade dos produtos e serviços prestados. Porém, por ser um tipo 

de negócio diferenciado e novo, os potenciais consumidores terão dificuldades em 

criar expectativas muito elevadas, já que há elevadas chances de ainda não terem 

conhecido um empreendimento com tais características. 
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O mercado dos hostels na cidade do Rio de Janeiro é muito movimentado, 

havendo inúmeros espalhados pela cidade. Portanto, um empreendimento como um 

Hostel Cervejeiro não necessitará apenas de fornecedores que oferecem produtos 

comuns, mas também precisará encontrar fornecedores que supram a entrega da 

cerveja. Considerando o fato de a zona sul da cidade ser uma região extremamente 

boêmia e que possui inúmeras cervejarias e fornecedores do produto, podemos 

concluir que o Beer House não só terá facilidade em obter o produto cerveja, como 

possuirá diversas opções de fornecedores concorrentes ofertando a bebida a preços 

justos e com um menor poder de barganha frente ao empreendimento.  

Os fatores apontados à cima permitem que o hostel consiga melhores preços 

para fornecimento de seu produto principal, mas ao mesmo tempo indicam uma 

possível concorrência com os bares da região. Tal fator deve ser considerado 

durante as estratégias de marketing para que não se perca clientes para esses 

estabelecimentos. Pensando assim, o Beer House precisará ter um compromisso 

com sua temática e com a oferta de produtos e serviços que promovam experiências 

que encantem os hóspedes e façam com que eles escolham utilizar a estrutura e os 

serviços do hostel em razão de outros bares, restaurantes e afins. 

 

3.2. PLANO DE MARKETING 

 

3.2.1. OS 4P’s DO MARKETING 

 

Tem-se que o conceito de marketing está amplamente relacionado à estudos 

e atividades que possam ajudar a desvendar, entender, orientar e atender os 

desejos e necessidades dos consumidores. Seu principal objetivo é promover as 

vendas e fidelizar os clientes. Tudo isso se utilizando de seus 4ps ou mix de 

marketing, sendo eles: o preço dos produtos, a praça no qual eles serão 

comercializados, os produtos em si e suas características e a promoção, que se 

refere à divulgação daquilo que se oferta em mercado (VITALI, 2018). Nesse 

sentido, apresenta-se a seguir, o mix de marketing do Beer House: 

 

a) PRODUTO: Conforme visto anteriormente, o produto apresentado em 

mercado será inovador, trazendo características que até o momento não se 
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encontram difundidas. Entre elas, a principal, é associação de um hostel com 

experiências diferenciadas utilizando produtos e temáticas cervejeiras.  

Sendo assim, o empreendimento será diferente de tudo aquilo com o qual os 

consumidores estão acostumados, trazendo de fato um perfil inovador que 

buscará atrair o público cervejeiro. 

Tal diferenciação de produto será crucial para a estratégia de marketing 

adotada pela empresa, pois torna possível que se elabore planos de atração 

de clientes com base nessa oferta diferenciada.  

 

b) PREÇO: A gestão de preços, como uma das mais importantes e complexas 

atividades realizadas dentro de uma organização. Para a sua realização é 

importante um amplo conhecimento de diferentes fatores internos e externos. 

Verifica-se que a formação dos preços influenciará sobre os resultados 

econômicos e financeiros obtidos por uma empresa, dessa forma quando 

nessa gestão não é realizada de maneira eficiente, pode-se ter uma série de 

impactos negativos à organização. Ressalta-se assim, que a definição dos 

preços de venda devem se dar de maneira associada aos objetivos da 

organização e sua capacidade competitiva (ROCHA; LEAL, 2015). 

Assim, ressaltam-se três fatores fundamentais que devem ser considerados 

antes da definição dos preços de comercialização, eles são: 1 - o custo total; 

2 - a concorrência; e 3 - os consumidores. Verifica-se que o primeiro é insumo 

essencial de quando se decide determinas os preços de comercialização de 

produtos e serviços tendo como base os custos fixos e variáveis de uma 

organização. O segundo evidencia-se quando o processo de formação de 

preços tem como base a concorrência, e para executa-lo, basta uma breve 

pesquisa de mercado. O terceiro é evidenciado quando se utiliza o 

comportamento do consumidor para definir os preços dos produtos ou 

serviços, analisando o preço de percepção do bem por parte do cliente. Esses 

três fatores levantados devem ser analisados cuidadosamente em conjunto, 

pois os custos da atividade produtiva sempre devem ser base para o preço de 

forma a evitar possíveis prejuízos em casos que o lucro é menor que o custo; 

a concorrência também sempre servirá como orientação do estabelecimento 

do preço, pois se a organização optar por colocar um valor muito acima do 

que é ofertado pelas outras empresas pode perder muita demanda e acabar 
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levando ao fracasso da empresa; e a percepção dos consumidores sobre o 

preço é um fator de limitação, no qual se pode perceber que se o preço 

determinado for superior ao que pensa o cliente, possivelmente ele deixará de 

comprar o produto. Além disso, pode-se observar que o primeiro fator está 

amplamente ligado à empresa, enquanto que os outros dois referem-se a 

fatores externos (QUEIROZ et al, 2013). 

Nesse sentido, o preço estipulado para a hospedagem no Hostel com 

Temática Cervejeira considerará os custos envolvidos no acolhimento de 

indivíduos, o que será individual, tendo em vista que cada cliente escolherá 

seu próprio quarto e o período de estadia. Além disso, considerará os preços 

determinados pelos concorrentes diretos, para não haver uma diferença muito 

exorbitante que possa desestimular a hospedagem no local e nem que seja 

menor que os custos e possa causar prejuízos. Juntamente, ir-se-á considerar 

o valor que o consumidor dá ao produto que está sendo comercializado, 

respeitando dessa forma o limite de valor que os mesmos estão dispostos a 

pagar por tal experiência. 

Reunindo essas três bases no momento de definição de preços, 

buscara-se estipular um valor justo por um produto que atenda os desejos do 

consumidor e que possa dar resultados positivos para a empresa.  

 

c) PRAÇA: O bairro Botafogo, localizado na zona sul da cidade do Rio de 

Janeiro está próximo do Pão de Açúcar, da Baía de Guanabara, dentre outros 

dos principais pontos turísticos que são considerados os cartões postais da 

cidade. O bairro possui cinemas, teatros, shoppings centers, boates, museus, 

clinicas e hospitais, centro empresariais e até algumas mansões preservadas.  

Um local tranquilo e próximo de pontos importantes da cidade, como por 

exemplo, o aeroporto Santos Dumont, ou do bondinho que leva ao Pão de 

Açúcar. Faz divisa com a encosta do morro do Corcovado e os bairros Urca, 

Leme, Humaitá, Laranjeiras, Flamengo e Copacabana. Pode ser considerado 

um corredor de passagem para aqueles que se deslocam do centro da cidade 

para a Zona Sul ou Barra da Tijuca. 

 

A Figura 13, apresentada a seguir, expõe o mapa do bairro de botafogo, bem 

como de parte da região sul da cidade do Rio de Janeiro. 
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FIGURA 13 – Mapa do bairro de Botafogo 

 

Fonte: Extraído de Google Maps (2019). 

 

O Beer House terá tal bairro como praça, situado à Rua Muniz Barreto, há 

uma quadra da Praia de Botafogo e próximo do Botafogo Praia Shopping.  

 

PROMOÇÃO: Tem-se que esse "P" das ações de marketing, refere-se às 

atividades que envolvem a comunicação, visando divulgar o produto e atrair 

os clientes. Ou seja, a partir da promoção uma empresa dá maior visibilidade 

aos seus produtos e serviços, principalmente para seus clientes em potencial; 

atrai indivíduos ao consumo; orienta sobre a utilização dos produtos e 

serviços; enfatiza as vantagens daquilo que é ofertado pela empresa; e 

mantem os consumidores bem informados sobre a atuação da empresa e 

sobre seus produtos e serviços. Por meio dessa comunicação, é que se cria 

um relacionamento entre duas ou mais partes (AMARAL, 2008). 

A promoção pode, então, ser definida como as atividades realizadas 

para incentivar a divulgação e comercialização de determinados produtos e 

serviços. Conforme visto, são as ações pautadas na comunicação 

empresarial com os clientes já fidelizados e com os potenciais. Para tal, 

utiliza-se de propaganda, promoção de vendas, força de vendas, publicidade 

e marketing direto (MACHADO et al, 2012). 

O Beer House aplicará suas ações de promoção por meio do Marketing 

Digital, utilizando-se sites, propagandas online, redes sociais e outros 
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veículos para a disseminação da marca e do produto. Além disso, utilizara-se 

de ferramentas de Marketing Visual, por meio da distribuição de panfletos e 

de realização de parcerias para fazer publicidade em outdoors, não somente 

na cidade do Rio de Janeiro, mas também em outras localidades do país.  

Com essas ações, visa-se atingir ao máximo o público-alvo definido 

para a divulgação e comercialização do produto. A partir dessa comunicação 

com os indivíduos buscara-se atrai-los, satisfazê-los e desenvolver um 

relacionamento com os mesmo, para que se consiga aprimorar, cada vez 

mais, os resultados obtidos pela organização. 

 

3.2.2. COMUNICAÇÃO 

 

O plano de marketing envolve o conjunto de ações a serem tomadas para a 

exposição e divulgação da marca. O plano de marketing da empresa se baseia nos 

métodos multicanais, ou seja, a utilização de diferentes canais de comunicação para 

que a marca atinja os potenciais consumidores.  

 

Meios digitais:  

a) Site: Será utilizada uma plataforma online onde serão colocadas todas as 

informações sobre a marca “Beer House”, para que o cliente já fidelizado ou o 

cliente em potencial possa tirar suas dúvidas ou mesmo entrar em contato 

com a empresa para sugestões, críticas ou reclamações. Além disso, o site 

deve contar com o catálogo de opções de quartos, bem como com as 

informações sobre os eventos e experiências já agendadas. Por fim, o site 

apresentará canais de comunicação direta com o público mais jovem. 

Disponibilizando contato via Whatsapp, Facebook Messenger e Twitter. 

b) Publicidades Pagas: Inserir propagandas em sites e aplicativos com um 

grande público, tais como o buscador Google. Essa estratégia apresenta a 

marca “Beer House” para quaisquer usuários que busquem pelas palavras-

chave “Hostel Rio de Janeiro”, “eventos cervejeiros” como sugestão principal, 

aumentando o fluxo de visitantes no site.  
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Mídias Sociais e comunicação visual na internet:  

a) Facebook: Utilizar uma página na rede social para compartilhar propagandas 

veladas em publicações interativas sobre a marca. Lançar diariamente 

publicações relacionadas aos benefícios de se hospedar no “Beer House”, 

bem como curiosidades e outros assuntos correlatos para atrair o público para 

a página. Intercalar as publicações com propagandas e promoções através de 

compartilhamento das postagens.  

b) Instagram: Através de um perfil nesta rede social, compartilhar fotos e frases 

que remetam ao produto, evidenciando a marca “Beer House”. Além disso, 

utilizar promoções de compartilhamento para os inscritos.  

c) Whatsapp: Por meio dessa aplicação se pretende fazer comunicação direta 

com o cliente, buscando divulgar serviços da marca através dessa poderosa 

ferramenta de vendas e fidelização, que possibilita aproximar as pessoas do 

negócio. 

d) Twitter: Através de um perfil público no Twitter, buscar-se-á criar uma 

identidade entre o Beer House e seus clientes. Através de interações com os 

clientes e postagens cotidianas pretende-se criar uma imagem positiva do 

negócio frente aos hóspedes, estabelecendo assim uma relação amistosa. 

 

3.2.3. A MARCA 

 

É de grande relevância a identidade e imagem da marca, tendo em vista que 

as mesmas serão capazes de atrair ou de repelir os clientes, e consequentemente 

impactaram nos resultados obtidos pela empresa. Em um mundo amplamente 

competitivo, ter uma marca consolidada e bem vista pelos consumidores possibilita 

muitas vezes a superação da concorrência, pois quando os consumidores confiam 

na marca e se identificam com ela, muito mais fácil se dá o relacionamento entre 

eles e a organização. Dessa forma, tem-se que a partir de uma imagem positiva a 

empresa pode ter seus resultados potencializados, a sua capacidade competitiva 

aumentada, pode se tornar mais atrativa aos clientes e obter inúmeros outros 

benefícios. 

Verifica-se que o empreendimento, aqui apresentado, busca ofertar no 

mercado um produto diferenciado. Nesse sentido, o Beer House já se apresenta em 

mercado como uma organização inovadora, que traz um produto ainda pouco 
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difundido dentre os consumidores. Tal característica faz com que a empresa passe a 

ser vista como autentica.  

Dessa forma, já se estabelece uma imagem positiva, que demonstra inclusive, 

certa ousadia, em trazer algo novo e especial aos clientes. No entanto, várias outras 

estratégias devem ser utilizadas para manter e melhorar essa boa imagem do 

empreendimento, como por exemplo: ofertar-se uma hospedagem de qualidade, 

com quartos confortáveis e funcionários atenciosos. A marca também apoiará 

algumas ações sociais e/ou ambientais que ainda serão selecionadas. 

Serão elaboradas, também, campanhas de marketing para apoiar a qualidade 

da imagem do Beer House. Tendo em vista que o marketing apresenta-se como 

ferramenta de grande relevância para as organizações, sendo ela essencial para 

que se potencializem os lucros, para que se estabeleça uma imagem boa da 

empresa, para se diferenciar no mercado e/ ou para atrair a atenção de novos 

consumidores. Por meio da promoção dos produtos e serviços ofertados, torna-se 

possível interagir e criar um laço afetivo com os clientes (MOURA, 2018). 

 

3.3. PLANO OPERACIONAL 

 

3.3.1. ARRANJO FÍSICO 

 

O imóvel a ser adquirido é uma casa composta por dois andares com uma 

área total de 517 m². O primeiro pavimento é composto da recepção, jardim, 

cozinha, sala de televisão, salão de jogos, bar, espaço de churrasqueira, dois 

banheiros comuns e do quarto duplo com cama de casal e de seu respectivo 

banheiro. Já no segundo pavimento, encontram-se o quarto com três camas de 

solteiro (uma bicama e uma cama), os dois quartos com quatro camas de solteiro 

(duas bicamas), o quarto com seis camas de solteiro (três bicamas), e seus 

respectivos banheiros, e uma varanda com vista para o jardim. 

A figura 14 a seguir demonstra o layout do espaço a ser reformulado para 

receber o Beer House, nota-se que para se adequar a proposta de serviço integra-se 

os espaços entre recepção e bar, sendo a área inicial de acolhimento e recepção o 

hóspede. 
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FIGURA 14 – Layout do Beer House 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

3.3.2 FLUXOGRAMA PROCESSUAL 

 

 Destaca-se dois fluxogramas principais que orientarão o desempenho das 

atividades realizadas no hostel, o de reserva de quartos e recepção dos hospedes, e 

o de logística. Ambos são apresentados nas Figuras 15 e 16, a seguir.  

 

FIGURA 15 – Fluxograma de logística do Beer House 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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FIGURA 16 – Fluxograma de reserva / recepção do Beer House 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A cerca do fluxograma de recepção é importante ressaltar que o 

empreendimento contemplará uma característica importante e inovadora frente ao 

mercado e que se adequa a proposta temática. As áreas de recepção e bar serão 

integradas, sendo assim, o check-in será realizado em um ambiente mais 

descontraído e informal. Essa proposta permite que aos hóspedes consumir cerveja 

a partir da sua chegada, conhecendo e interagindo com novas pessoas. 

 

3.3.3 ORGANOGRAMA 

 

 A estrutura do Beer House é descrita a seguir, na Figura 17. 

 

FIGURA 17 – Organograma do Beer House 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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3.3.4 RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

 

 A empresa terceirizará o setor de recursos humanos, realizando uma parceria 

com uma empresa especializada para contratação e divulgação das vagas, 

efetuando o processo de recrutamento e seleção. Apenas na última etapa é que um 

dos proprietários participará, efetuando uma última entrevista e dando o aval sobre a 

contratação ou não do candidato.  

 Desse modo, acreditando na qualidade profissional da empresa parceira, será 

possível adquirir funcionários mais bem preparados e adequados aos cargos 

disponíveis. Os proprietários por sua vez, devem traçar minunciosamente o perfil dos 

profissionais que farão parte do quadro. Sendo assim, caberá à aos recursos 

humanos, selecionar candidatos dentro do perfil especificado. 

 

3.3.5 PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS 

 

 A Tabela 9, apresentada a seguir, traz as informações referentes ao plano de 

cargos e salários desse empreendimento. 

 

TABELA 9 – Cargos e Salários – Beer House 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

3.3.6. DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 

 

 Todos os colaborados do Beer House terão periodicamente treinamentos 

sobre os temas que envolvem hospitalidade, qualidade no serviço e no atendimento 

ao hóspede, também haverão palestras e apresentações sobre a cerveja e sua 

Cargo Quantidade Responsabilidades Salário 

Camareira 1 Realizar a limpeza dos quartos e das áreas comuns. 
 R$                 

1.300,00  

Cozinheiro (a) 1 
Preparo das alimentações comercializadas no local e higienização 

da cozinha. 
 R$                 

1.500,00  

Auxiliar de 
cozinha 

1 
Assistir ao cozinheiro (a) no preparo das refeições e limpeza da 

cozinha, cobrir folgas do pessoal da área de governança. 
 R$                 

1.300,00  

Agente de 
Serviços 

3 
Atendimento ao hóspede, serviço de cerveja, check-in e check-
out. Auxilio nas tarefas em geral da propriedade e atendimento 

às solicitações dos hóspedes. 

 R$                 
1.500,00  
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importância para o negócio. Por fim, serão realizados cursos de aprimoramento e 

monitoramento constante com a aplicação de feedbacks1 para que sejam 

destacados os pontos de melhorias no desempenho e também seja reconhecido o 

trabalho bem realizado.  

 Alguns dos cursos e treinamentos serão ministrados pelos próprios 

administradores e alguns outros serão contratados em parceria com outras 

instituições. Os gestores do Beer House por sua vez, realizarão os feedbacks e as 

avaliações. Por meio da parceria com a empresa de recursos humanos, estruturara-

se um plano de incentivos e um plano de carreira, que possam ser capazes de 

motivar os funcionários. 

 

 3.3.7. CAPACIDADE DE ATENDIMENTO 

 

 De acordo com a estrutura dos quartos inicialmente e com a quantidade de 

colaboradores atuando, o hostel terá capacidade de atender no máximo 19 

hospedes por dia, totalizando 570 leitos por mês. 

 

3.3.8 SAZONALIDADE 

  

 Nesse empreendimento, como na maioria dos outros que atuam ou não no 

mesmo segmento que o hostel, a questão da sazonalidade é evidente. Em 

determinadas épocas do ano a demanda aumenta e em outras a mesma diminui. 

 No caso do segmento hoteleiro, sendo ele alternativo ou não, períodos em 

que há eventos na cidade, feriados prolongados, férias escolares, são datas de 

maior movimento. Devido à localidade no litoral do Rio de Janeiro, verifica-se 

também um aumento no movimento durante o verão. Os cenários de ocupação do 

Beer House são projetados nas Figuras de 18 a 20 a seguir. Tais cenários 

contemplam as perspectivas, otimista, moderada e pessimista. 

 

 

 

 

_____________________. 
1.
 Retroalimentação ou retorno de informação para o emissor em caráter avaliativo. Nota do autor. 
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FIGURA 18 – Gráfico anual de ocupação média Situação Otimista – Beer House 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

FIGURA 19 – Gráfico anual de ocupação média Situação Pessimista – Beer House 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

FIGURA 20 – Gráfico anual de ocupação média Situação Moderada – Beer House 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Destaca-se que nos meses de menor movimento, serão elaboradas 

promoções mais agressivas e a realização de alguns eventos dentro do próprio 

estabelecimento com o objetivo de atrair mais clientes. Nesses meses serão 

promovidas parcerias com cervejarias e bares locais, oficinas de produção de 

cerveja, bem como palestras e eventos de degustação. 

 

3.4. PLANO FINANCEIRO 

 

3.4.1. CAPITAL DE GIRO 

 

Estoque Inicial 

 

A Tabela 10 abaixo representa a estimativa de estoque inicial para a abertura 

do meio de hospedagem. 

 

TABELA 10 – Estimativa de Estoque Inicial – Beer House 

Categoria QTD. Valor Unitário Valor Mensal 

Água 60 R$               0,80 R$          48,00 

Refrigerante 40 R$               2,50 R$       100,00 

Suco 40 R$               4,00 R$       160,00 

Cervejas (Brahma, Bohemia e Stella) 120 R$               3,00 R$       360,00 

Cervejas Hocus Pocus 500ml sortidas (6 pilsen, 6 
IPA, 6 stout, 6 witbier) 1 caixa 

1 R$          117,60 R$       117,60 

Cervejas Três Cariocas 500ml sortidas (6 pilsen, 
6 IPA, 6 stout, 6 witbier) 1 caixa 

1 R$          117,60 R$       117,60 

Barril de chope Brahma 50l 1 R$          520,00 R$       520,00 

Barril de chope Hocus Pocus Pilsen 30l 1 R$          350,00 R$       350,00 

Barril de chope Hocus Pocus Weiss 30l 1 R$          400,00 R$       400,00 

Barril de chope Hocus Pocus Dunkel 30l 1 R$          400,00 R$       400,00 

Barril de chope Hocus Pocus IPA 30l 1 R$          400,00 R$       400,00 

Vinho Reservado – Pinot Noir / Merlot / 
Cabernet Sauvignon – Santa Carolina 750ml 

12 R$            20,00 R$       240,00 

Vinho Reservado – Sauvignon Blanc / Rosè / 
Chardonnay – Santa Carolina 750ml 

9 R$           25,00 R$       225,00 

Uísque Jack Daniel’s 1l 3 R$            109,90 R$       329,70 

Cachaça 51 / Velho Barreiro 4 R$            15,00 R$          60,00 

Vodca Smirnoff 6 R$            18,00 R$       108,00 

Leite 60 R$              3,00 R$       180,00 

Achocolatado Nescau (pacote) 10 R$              8,00 R$          80,00 

Café 3 Corações (pacote) 10 R$              8,00 R$          80,00 

Pães (unidade) 500      R$              0,56 R$       280,00 

Geleia 15      R$              9,00 R$       135,00 



56 

 

Manteiga 15      R$              6,00 R$          90,00 

Muçarela (kg) 5      R$              15,50 R$          77,50 

Presunto (kg) 3       R$              12,50       R$          37,50 

Frutas (kg) 10      R$              5,00 R$          50,00 

Bolo (unidade) 30      R$              6,00 R$       180,00 

Sal (kg) 2      R$              2,00 R$            4,00 

Açúcar (kg) 5      R$            3,00 R$          15,00 

TOTAL 914      R$         2.575,96 R$    5.144,90 
 

Fonte: Elaboração própria. 
 

As cervejas e demais bebidas orçadas na tabela a cima serão compradas 

através de consignação com os fornecedores durante a operação dos meses 

seguintes. 

 

Caixa Mínimo  

 

A Tabela 11 apresenta a estimativa de caixa para a operação do Beer House. 

 

TABELA 11 – Estimativa de Caixa Mínimo – Beer House 

Custo Fixo Mensal  R$                            15.000,00  

Custo Variável Mensal (médio)  R$                              8.000,00  

Custo Total Mensal  R$                            23.000,00  

Custo Total Diário  R$                                 766,67  

Necessidade Líquida de Capital de Giro em dias  R$                                   21,00  

Total de Caixa Mínimo  R$                            16.100,07  
            

Fonte: Elaboração própria. 
 

Capital de Giro 

 

 A Tabela 12 demonstra a estimativa de capital de giro para o 

empreendimento. 

  

TABELA 12 – Estimativa de Capital de Giro – Beer House 

Investimentos Financeiros Valor 

Estoque Inicial  R$                              5.144,90 

Caixa Mínimo  R$                            16.100,07  

Total de Capital de Giro  R$                            21.244,97 
                        

Fonte: Elaboração própria. 
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3.4.2 INVESTIMENTOS 

 

A Tabela 13 abaixo demonstra a estimativa dos investimentos iniciais 

necessários para abertura e operação do empreendimento: 

 

TABELA 13 – Estimativa de Investimento Inicial – Beer House 

Categoria Quantidade Valor Unitário Valor Total 

Imóvel / terreno 1  R$       630.000,00   R$               630.000,00  

Despesas de Legislação 1  R$            2.500,00   R$                    2.500,00  

Custas cartoriais de 
transferência de imóvel 1  R$            3.000,00 R$                     3.000,00 

Obras e Reformas 1  R$           45.000,00   R$                  45.000,00  

Treinamento 1  R$            1.500,00   R$                    1.500,00  

Divulgação 1  R$            2.000,00   R$                    2.000,00  

Computadores 2  R$            1.300,00   R$                    2.600,00  

Telefones 2  R$                  30,00   R$                          60,00  

Televisão 1  R$            2.000,00   R$                    2.000,00  

Roteador / repetidor de sinal 4  R$                  50,00   R$                       200,00  

Geladeira 1  R$            1.800,00   R$                    1.800,00  

Freezer 3  R$            2.200,00   R$                    6.600,00  

Choppeiras Naja com duas 
Biqueiras 2 R$             2.100,00   R$                    4.200,00 

Cilindros de CO2  2 R$                   90,00  R$                       180,00 

Conjunto de Mesas 5  R$                  80,00   R$                       400,00  

Cadeira  2  R$                  50,00   R$                       100,00  

Ar condicionado 7  R$               900,00   R$                    6.300,00  

Bicama 8  R$            1.100,00   R$                    8.800,00  

Cama de Solteiro 1  R$               600,00   R$                       600,00  

Cama de Casal 1  R$               900,00   R$                       900,00  

Travesseiros 30  R$                  10,00   R$                       300,00  

Sofá  2  R$            1.500,00   R$                    3.000,00  

Mesa de sinuca 1  R$            1.200,00   R$                    1.200,00  

Mesa de Totó 1  R$               800,00   R$                       800,00  

Mesa de Pingpong 1  R$               500,00   R$                       500,00  

Aparelho de som 2  R$               300,00   R$                       600,00  

Cama, Mesa e Banho (Total) 120  R$                  15,00   R$                    1.800,00  

Utensílios de cozinha (Total) 200  R$                  15,00   R$                    3.000,00  

Espelho 5  R$                  50,00   R$                       250,00  

Lixeiras 15  R$                    5,00   R$                          75,00  

Câmeras de segurança 4  R$                  90,00   R$                       360,00  

Luz de Emergência 8  R$                    8,00   R$                          64,00  

Ferramentas (Total) 20  R$                  16,00   R$                       320,00  

Vassouras / Rodos 12  R$                  10,00   R$                       120,00  
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Máquina de Cartão 3  R$                  90,00   R$                       270,00  

Materiais de Limpeza 50  R$                    4,00   R$                       200,00  

Kits (Shampoo e sabonete) 150  R$                    5,00   R$                       750,00  

TOTAL 671  R$        704.423,00   R$               732.254,00 
 

Fonte: Elaboração própria. 

 

3.4.3 RECEITAS E DESPESAS 

 

Estimativa dos Custos com Mão de Obra 

 

A Tabela 14 apresenta a Estimativa dos Custos com Mão de Obra. 

 

TABELA 14 – Estimativa dos custos com mão de obra – Beer House 

Função N° Salário Bruto Encargos Sociais Total (R$) 

Camareiras 1 R$ 1300,00 R$ 898,08 R$   1       

Cozinheiro (a) 1 R$ 1500,00 R$ 1036,25 R$ 2.536,25 

Auxiliar de Cozinha 1 R$ 1300,00 R$ 898,08 R$ 2.198,08 

Agente de Serviços 3 R$ 1500,00 R$ 1036,25 R$ 7.608,75 

Total   R$ 14.541,16 
 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Encargos e Deduções 

 

A Tabela 15 abaixo exibe as referências para encargos e deduções. 

 

TABELA 15 – Encargos e Deduções – Beer House 

Encargo Referência (%) 

FGTS 8% 

Férias 33% 

13° salário 100% 

Dedução Referência (%) 

INSS 9% 

Vale-transporte 6% 

Vale-refeição 20% 

Plano de Saúde 15% 
 

Fonte: Elaboração própria. 
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Gastos Fixos Operacionais Mensais 

 

A Tabela 16 mostra os Gastos fixos operacionais mensais do Hostel. 

 

TABELA 16 – Gastos fixos operacionais mensais – Beer House 

Descrição Valor 

Salários + encargos R$ 14.541,16 

Pró-labore para 2 sócios R$ 4.000,00 

Material de escritório R$ 95,00 

Consumo de Água R$ 218,63 

Consumo de Energia R$ 343,64 

Manutenção R$ 350,00 

IPTU R$ 1260,00 

Taxas Diversas e Contador R$ 455,00 

Total Mensal R$ 21.263,43 

Total Anual R$ 255.161,16 
 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Gastos Variáveis Mensais 

 

A Tabela 17 apresenta os Gastos variáveis mensais do Beer House. 

 

TABELA 17 – Gastos variáveis mensais – Beer House 

 
Serviços Valor 

Internet e telefone R$ 184,90 

Lavanderia R$ 1.200,00 

Insumos Diversos R$ 1.500,00 

Infraestrutura R$ 300,00 

Amenities R$ 546,00 

Gás de cozinha R$ 180,00 

Impostos diversos R$ 2.520,00 

Comissões R$ 276,00 

Total Mensal R$ 5.497,90 

 
Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Custos Totais 

 

A Tabela 18 a seguir apresenta a estimativa de custos totais operacionais do 

empreendimento hoteleiro. 
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TABELA 18 – Estimativa de Custos – Beer House 

Custo Fixo Mensal  R$                            21.263,43 

Custo Variável Mensal (médio)  R$                              5.497,90  

Custo Total Mensal  R$                                 1     

Custo Total Anual  R$                          321.135,96 
                       

Fonte: Elaboração própria. 

 

Receitas 

 

 A tabela 19 a seguir, apresenta um demonstrativo com as receitas mensais e 

anuais para o Beer House, descriminando também o seu lucro bruto com base em 

um cenário de ocupação moderado de acordo com o gráfico de sazonalidade: 

 

TABELA 19 – Estimativa de Receitas – Beer House 

Meses do ano Hospedes Valor da diária Receita diária Receita Mensal 

Janeiro 19  R$                120,00   R$                    2.280,00   R$           68.400,00  

Fevereiro 19  R$                150,00   R$                    2.850,00   R$           85.500,00  

Março 15  R$                150,00   R$                    2.250,00   R$           67.500,00  

Abril 7  R$                  85,00   R$                       595,00   R$           17.850,00  

Maio 3  R$                  85,00   R$                       255,00   R$             7.650,00  

Junho 8  R$                  85,00   R$                       680,00   R$           20.400,00  

Julho 15  R$                  95,00   R$                    1.425,00   R$           42.750,00  

Agosto 6  R$                  85,00   R$                       510,00   R$           15.300,00  

Setembro 19  R$                105,00   R$                    1.995,00   R$           59.850,00  

Outubro 19  R$                105,00   R$                    1.995,00   R$           59.850,00  

Novembro 12  R$                105,00   R$                    1.260,00   R$           37.800,00  

Dezembro 19  R$                130,00   R$                    2.470,00   R$           74.100,00  

  

TOTAL  R$                 14.130,00   R$         556.950,00  
 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Resultado Operacional 

 

 A seguir, a Tabela 20 contém uma estimativa do resultado operacional anual 

para o empreendimento, demonstrando o lucro líquido para o período. 

 

TABELA 20 – Estimativa do Resultado Operacional – Beer House 

Receita Total Anual Custo Total Anual Resultado Operacional 

 R$            556.950,00  R$        321.135,96  R$                      235.814,04 
 

Fonte: Elaboração própria. 
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3.4.4 INDICADORES DE VIABILIDADE 

 

 Utilizou-se a média do cenário anual para o cálculo dos indicadores. 

 

Ponto de Equilíbrio 

 

O ponto de equilíbrio diz respeito à capacidade de quitar todos os seus custos 

em determinado período.  

Para calcular o Ponto de Equilíbrio foi utilizada a fórmula abaixo: 

PE = Custo Fixo Total / Margem de Contribuição (MC); No qual:  

MC = Diária Média Mensal – Gastos Variáveis Unitários 

MC = R$108,33 – R$ 9,65 = R$ 98,68 

PE = (R$ 21.263,43 / R$ 108,33) = 196,28 diárias (Mensal)  

PE = 34,43%  

 

Levando em consideração que o máximo de diárias mensais comportadas 

pelo hostel é de 570 diárias, temos que a taxa de ocupação desejada para atingir o 

valor relativo ao ponto de equilíbrio é de 200,96 diárias / mês. 

Concluindo, o empreendimento precisa ter 34,43% de taxa de ocupação para 

atingir o valor relativo ao Ponto de Equilíbrio. 

 

Lucratividade 

 

A lucratividade do investimento corresponde ao lucro líquido (R$ 235.814,04), 

dividido pela receita total (R$ 556.950,00) multiplicado por 100. No caso do hostel, o 

resultado é de 42,34%. 

 

Rentabilidade 

 

A rentabilidade do empreendimento é igual ao lucro líquido (R$235.814,04), 

dividido pelo investimento total (R$ 732.254,00), multiplicado por 100. No caso do 

hostel o valor dela é de 32,30%. 
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Payback  

 

Para o Payback, foi considerada a fórmula payback = investimento total (R$ 

732.254,00) dividido pelo lucro líquido (R$235.814,04). O resultado é 3,10. Tem-se, 

assim, que após o início das atividades o empreendimento irá recuperar o total 

investido em pouco mais de 3 anos. 

 

Indicadores econômicos 

 

Considerando a conjuntura econômica que pode favorecer ou não a 

viabilização do empreendimento, busca-se também compreender o custo de 

oportunidade inerente a escolha do negócio.  Tal escolha leva em consideração a 

renuncia da quantia investida e da oportunidade de lucro em razão ao benefício 

atribuído ao investimento. Em outras palavras, determinamos a partir do valor de 

rendimento da poupança, que equivale ao lucro retido sobre dinheiro parado, o quão 

viável economicamente seria o negócio. 

A partir destes pressupostos, considerando a taxa de liquidez da poupança 

para o ano anterior de 0,84% e para os dois anos seguintes de 3,55% e 1,89% em 

2017 e 2016 consecutivamente (BLOG NUBANK, 2019), conclui-se que a liquidez de 

42,34% atingida pelo Beer House viabiliza economicamente o investimento. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo alcançou com sucesso o seu objetivo de elaborar um 

projeto de Plano de Negócio para um empreendimento hoteleiro caracterizado como 

Beer House. 

Pôde-se verificar sobre a ascensão do mercado de hostels, apresentando-se 

como uma forma de hospedagem alternativa e acessível. Do mesmo modo, tem-se a 

ascendência do mercado cervejeiro, que possui cada vez mais e consumidores. 

Além disso, destacou-se a importância da elaboração de um planejamento 

estratégico que possibilite a capacidade maior de tomada de ação diante dos 

imprevistos encontrados ao longo do caminho em busca do objetivo traçado pela 

empresa. 

Através da análise de mercado foi possível levantar os fornecedores, rastrear 

as preferências do público alvo, testar o conceito do empreendimento e analisar 

também a concorrência do Beer House. Utilizando a análise de SWOT foi possível 

compreender melhor as forças, fraquezas, ameaças e oportunidades inerentes ao 

negócio e por meio das cinco forças de Porter foi possível compreender melhor 

alguns fatores estratégicos que influenciam diretamente a decisão de empreender. 

Foi elaborado um plano de estratégia de marketing utilizando os conceitos 

mais básicos de preço, praça e promoção, criando também um plano de 

comunicação com clientes e estabelecendo uma estratégia quanto à marca. Já no 

plano operacional foi elaborado um arranjo físico para o hostel, com organização dos 

processos de prestação de serviços e organização e desenvolvimento de pessoal, 

buscando estabelecer a quantidade e a qualificação da mão de obra necessária para 

a operação do Beer House. 

Os gráficos de sazonalidade, por sua vez, permitiram averiguar frente aos 

meses do ano a perspectiva de atendimento e de consumo do serviço ofertado, 

contribuindo assim para a elaboração do plano financeiro e das estimativas de 

investimento, receitas, despesas e capital de giro. Por fim, os indicadores de 

viabilidade permitem aferir se o negócio é financeiramente viável. 

Frente aos fatores expostos anteriormente, o Beer House apresenta-se no 

mercado como um empreendimento inovador por associar o segmento de hostel 

com o segmento cervejeiro, podendo assim proporcionar aos seus clientes uma 

experiência única. Com localização privilegiada e preços acessíveis, constata-se 
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uma demanda significativa pelo produto proposto nesse trabalho, além de ser 

possível também observar o impacto que a temática do negócio possui sobre a 

decisão de escolha do cliente, tornando o Beer House ainda mais competitivo frente 

ao mercado. 

Abaixo podemos observar a relação com os objetivos propostos pelo trabalho 

e os resultados apresentados. 

 

a) OBJETIVO GERAL  

 

Avaliar a viabilidade econômica, financeira e mercadológica para a 

implementação e desenvolvimento de um empreendimento hoteleiro no modelo de 

Hostel, que promova experiências diferenciadas utilizando produtos e temáticas 

cervejeiras; Conforme apresentado, foi possível aferir a viabilidade econômica, 

financeira e mercadológica para o desenvolvimento do negócio, visto que o mesmo 

possui uma boa lucratividade e rentabilidade, assim como um tempo de payback 

razoável.  

 

b) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar o perfil da demanda do modelo de negócio proposto, investigando 

suas características: 

 

Tal proposta foi concluída com êxito, conforme se identificou que o público 

alvo para o meio de hospedagem é constituído em sua maior parte por jovens do 

sexo masculino; com faixa etária entre 24 e 35 anos; brasileiros; solteiros; com 

ensino superior cursando ou completo; que irão ao local com amigos, sozinho (a) ou 

com o namorado (a); que se hospedam em hostel ocasionalmente ou 

frequentemente; e que pretende ter um gasto médio diário até R$ 125. 

 

 Conhecer a oferta da concorrência de meios de hospedagem que também 

atuem em nichos de mercado semelhantes e/ou que de alguma forma se 

caracterizem como possíveis competidores: 
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Foram apresentados no trabalho os possíveis concorrentes na região, bem 

como suas características. 

 Analisar as forças e fraquezas do modelo de empreendimento, bem como 

conhecer as ameaças e oportunidades inerentes ao negócio: 

 

Mediante ao apresentado na análise SWOT, foi possível identificar as 

principais características internas e externas inerentes ao modelo de negócio 

proposto. 

 

 Elaborar plano financeiro e analisar a viabilidade do mesmo: 

 

No Plano Financeiro foi possível estimar diversas variáveis, como o capital de 

giro, investimentos, custos, etc. Juntamente, realizou-se um estudo de viabilidade 

por meio da projeção de receitas e despesas, levantando indicadores como o ponto 

de equilíbrio, a lucratividade e a rentabilidade. Verificou-se a respeito do retorno de 

investimento por meio do payback, na qual se pode verificar uma regular estimativa 

de receitas no futuro. 

 Ressalta-se, contudo, a importância desse tipo de estudo antes de se efetivar 

um empreendimento, pois a partir dele é possível elaborar estratégias que podem 

resultar no sucesso do negócio. Através dele é possível ter um panorama mais 

completo do mercado e com isso ter mais segurança antes de realizar um 

investimento. 
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APÊNDICE 

 

Questionário de Pesquisa de Mercado e Teste de Conceito – Beer House – 

Botafogo – RJ. 

 

Este questionário busca compreender o perfil da demanda, e entender os fatores 

que influenciem na tomada de decisão e na escolha de um hostel ou albergue 

temático. 

 

Questionário nº: _____. 

 

HÁBITOS DE VIAGEM E AFINS: 

 

1. Você costuma viajar a lazer? 

(  ) Sim    (  )Não 

 

2. Com quem você costuma viajar?  

(  ) Sozinho(a)       

(  ) Namorado(a) ou Cônjuge  

(  ) Amigos      (  ) Família 

 

3. Quando viaja a lazer, quanto 

costuma gastar por dia e por pessoa? 

(  ) até R$75,00 

(  ) de R$76,00 a R$125,00 

(  ) de R$126,00 a R$175,00      

(  ) Acima de R$176,00 

 

4. Com que frequência você costuma 

se hospedar em hostel ou albergue? 

(  ) Nunca     (  ) Raramente      

(  ) Ocasionalmente    (  ) Frequentemente 

(  ) Sempre 

 

TESTE DE CONCEITO: 

 

5. Você consideraria a hospedagem em 

um hostel com temática cervejeira um 

atrativo? 

(  ) Sim        (  ) Não 

 

6. Você considera a temática um fator 

determinante no momento de escolha 

de um meio de hospedagem? 

(  ) Sim          (  ) Não           (  ) Indiferente 

 

 

7. Qual fator você considera mais 

relevante quando decide reservar um 

meio de hospedagem? 

 

(  ) Atendimento      (  ) Conforto   

(  ) Custo-benefício (  ) Design      

(  ) Entretenimento  (  ) Limpeza 

(  ) Localização       (  ) Segurança 

 

PERFIL DO CONSUMIDOR: 

 

8. Sexo 

(  ) Masculino     (  ) Feminino 

 

9. Idade 

(  ) de 18 a 23 anos 

(  ) de 30 a 35 anos    

(  ) Acima de 36 anos    

 

10. Nacionalidade 

(  ) Brasileira      (  ) Estrangeira 

 

11. Estado Civil 

(  ) Solteiro(a)     (  ) Casado(a) 

(  ) Divorciado(a) 

 

12. Escolaridade: 

(  ) Ensino Fundamental Completo  

(  ) Ensino Médio Incompleto    

(  ) Ensino Médio Completo    

(  ) Superior Incompleto 

(  ) Superior Completo;  


