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MANUAL
COMO MONTAR UMA CAFETERIA – PASSO A PASSO
“Esse manual foi elaborado visando auxiliá-lo com maior
praticidade possível na montagem de uma cafeteria, e os
assuntos, são abordados de forma objetiva, direta, baseados
em prática.
Partindo do pressuposto que não temos conhecimento sobre o
empreendimento, surgem alguns questionamentos como:
1.
2.
3.
4.

O que preciso para montar uma cafeteria?
Se sabemos o que é preciso, como devo fazer?
Qual o valor do investimento?
Como calculo a viabilidade do empreendimento?

Dessa forma, vamos as respostas a cada um deles:

1.

O que preciso para montar uma cafeteria?

Para
qualquer
tipo
de
empreendimento,
no
segmento
de
GASTRONOMIA, você deve ter respostas favoráveis para os itens
abaixo, que julgamos indispensáveis:
1.

Conhecimento da qualidade dos produtos a serem

comercializados,

principalmente sobre o “café” (carro chefe da cafeteria);
2.

Conhecimento do Material/utensílios necessários;

3.

Definição de Público alvo;

4.

Diferencial mercadológico em relação ao concorrente;

5.

Jamais abrir “mais uma cafeteria”.

Deve ser “A CAFETERIA” (razão pela

qual, o que determina a abertura é o potencial do mercado, conforme item
7 acima);
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6.

Localização da cafeteria;

7.

Noções

sobre

Máquina

de

café

espresso

(manuseio,

regulagem

temperatura, pressão, etc);
8.

O potencial da praça ou região (público alvo), independentemente do
número de cafeterias já existentes;

9.

Padrão

na

qualidade

dos

produtos,

procedimentos,

higienização,

atendimento, etc;
10. Programa de incentivos aos colaboradores como: PLR, gratificação
por atingimento de metas, ascensão funcional, etc.
11. Treinamento constante dos colaboradores;

Respondendo estas questões, você terá o mínimo de informação
sobre o negócio “Cafeteria” que vai contribuir favoravelmente
para viabilidade do empreendimento.

Lembre-se:
1.1. Todo investidor deve estar atento para:
1.1.1.

Segmentação de Mercado

É preciso definir qual segmento de público a ser atendido com seus produtos.
Público “a” , “b”, “c”, etc.
Não se trata de discriminação. Trata-se de “foco no objetivo”. Nada impede que
públicos de diferentes segmentos adentre seu estabelecimento.
A segmentação é importante no mundo globalizado porque, cada vez mais, os
consumidores estão à busca de qualidade e não quantidade. É mais eficaz e
lógico, ter poucas variedades com qualidade do que, ter variedades de produtos
sem qualidade.
A segmentação tende a fidelizar clientes, enquanto que em qualquer outra
hipótese, você terá que competir com seus concorrentes em preço e desconto.
Daí é vala comum e o resultado é sofrível.
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1.1.2.

Posicionamento

É mesmo que dizer, padrão na qualidade dos produtos, serviços, atendimento,
etc.
Cada produto deve ter o padrão na sua elaboração, na decoração, no
atendimento, de forma que, surpreenda qualquer expectativa do cliente.
O padrão de atendimento é comum a todos os funcionários.
Exemplo: em cafeteria é comum o cliente pedir café com leite, porém com um
pouco mais de café do que leite ou vice versa.
Nesse exemplo, você está atendendo o desejo do cliente. Você está atendendo
com seu produto da forma que o cliente pede e não da forma correta como deve
ser.
Uma coisa é atender com produto como o cliente pede. Outra coisa é servir o
produto da melhor forma para o cliente.
O produto servido da melhor forma para o cliente é o posicionamento. O sabor e
a qualidade dos produtos vão surpreendê-los.

1.1.3.

Qualidade global

Qualidade global é o resultado da satisfação do cliente após ter degustado ou
ingerido os produtos.
Exemplo: O café é de boa qualidade. Foi moído na granulometria ideal. Foi
compactado corretamente. A temperatura e a pressão da água perfeita e o café
foi passado no período correto (29 a 35 segundos).

1.1.4.

Valor Agregado

É um dos itens mais importante. De nada adianta ter segmentação,
posicionamento e qualidade nos produtos, se o atendimento, a cortesia a
empatia pelo cliente não imperar no ambiente.
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Chamar o cliente pelo nome, evitar conversas paralelas entre funcionários na
presença de clientes, estar sempre disponível para os clientes, são
comportamentos que agradam e consolidam a clientela.

Estratégia da
empresa

Tipo de clientes

Tendência no mercado

Qualidade produto: ruim
Preço: baixo
Atendimento: médio

Não definido.
Atende clientes que
procuram por preço.
Não é fiel.

Cada vez mais, baixar a
qualidade e o preço, pois a
concorrência é acirrada.
Tendência de fracasso a
médio prazo.

Qualidade produto: ruim
Preço – alto
Atendimento: bom

Não existe.
Se existe vai fracassar logo.

Sem comentários

Qualidade produto: boa
Preço: baixo
Atendimento: médio

Público alvo interessado no
custo x benefício.
Não é fiel.

Somente viável com
produção de grande escala.
Custo x benefício apertado.
Risco altíssimo.

Qualidade produto: boa
Preço: justo
Atendimento: ruim

Público alvo seleto.
Perfil de cliente que busca
qualidade.
Não é fiel.

tendência de estabilidade, a
médio longo prazo, desde
que haja atividade similar
com melhor atendimento.

Qualidade produto: boa
Preço: justo
Atendimento: bom

Público alvo seleto.
Perfil de cliente que busca
qualidade e atendimento.
Fideliza clientes.

tendência de estabilidade, a
médio longo prazo.
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2. Se sabemos o que é preciso, como
devo fazer?
2.1. Com relação a produtos:
Procure curso de “BARISTA” cujo conteúdo contemple:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“degustação de Café Torrado”;
manuseio e funcionalidade do equipamento de café espresso
envolvendo manutenção, conservação;
manuseio e regulagem do moinho dosador;
noção de higienização de equipamentos, produtos e serviços;
atendimento aos clientes;
fundamentos da extração do espresso e aeração do leite;
regulagem da temperatura da caldeira do equipamento;
regulagem da pressão do equipamento para extração do espresso;
direitos e deveres dos BARISTAS e demais colaboradores;

•

Na degustação de café, você será capacitado e obterá autonomia para
identificar e adquirir cafés de qualidade, sem depender de parecer de
outrem;

•

No Manuseio de equipamentos, você terá oportunidade de conhecer os
fundamentos dos equipamentos, seus mecanismos, bem como, fazer as
higienizações necessárias, evitando as despesas eventuais de manutenção
periódica.

•

Em noções de higienização, você terá condições de formatar junto com
sua equipe, normas de boas práticas, em todas as atividades da sua
empresa.

•

Com raras exceções, nos cursos de BARISTAS, você terá oportunidade de
identificar os utensílios/equipamentos/produtos necessários.

•

No manuseio e regulagem do moinho você terá oportunidade de
conhecer os fundamentos essenciais para granulometria correta para
compactação.
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•

Na regulagem da temperatura da caldeira e da pressão do
equipamento você terá conhecimento do porque da necessidade da
temperatura e pressão ideal para extração do café.

•

Direito e deveres do Barista
remete ao comportamento, postura,
fundamentos, atitudes, disponibilidade dos profissionais perante à clientela.

2.2

Com relação ao diferencial mercadológico:
Faça uma pergunta à você mesmo! Porque os clientes devem freqüentar
a sua cafeteria ao invés da concorrência? Faça o “porque” valer à pena.
Se você optar por ter produtos iguais aos outros, tome cuidado, pois a
concorrência já está no mercado há mais tempo e não tem porque os
clientes optarem pela sua cafeteria.
Nunca utilize produtos comuns a todas as cafeterias. Seja diferente, para
melhor, é lógico!!

2.3

Com relação à localização da Cafeteria e Público Alvo:
É fundamental a identificação do local a ser instalada a Cafeteria.
Definido o Público alvo que quer atingir, identifique onde há maior
concentração desse segmento.
Cuidado para não se confundir pela região de maior concentração de
pessoas. Nesse caso, verifique se as pessoas que circulam nessa região,
fazem parte do segmento que quer atingi-los.
Exemplo: num calçadão de uma capital, o fluxo de pessoas é muito
grande. Entretanto, o público alvo para sua cafeteria é os
lojistas e executivos estabelecidos e não necessariamente, as
pessoas que circulam nesse ambiente.
É bom verificar, se o fluxo de pessoas do segmento no local é no horário
comercial ou noturno, pois, o formato da cafeteria difere no atendimento e
público.
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2.4

Com relação ao material necessário:
No item 3 Abaixo, estão relacionados alguns dos itens possíveis, entre
equipamentos, utensílios e serviços, com valores aproximados. Verifique
dentre os itens, o que se encaixa no seu empreendimento e
complemente a pesquisa.

2.5

Projeto da cafeteria:

2.5.1. Defina os produtos e serviços a serem comercializados na cafeteria;
2.5.2. Uma vez definido os produtos e serviços a serem comercializados,
verificar que tipo de equipamentos, utensílios e serviços serão
necessários para produção e para funcionalidade do empreendimento;
2.5.3. Contrate um arquiteto de sua confiança, para elaboração da planta e
Leiaute interno, onde deve contemplar (veja figura 1 abaixo):
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Espaços suficiente para instalação dos equipamentos;
entrada e saída de água;
tomadas em números suficiente para os equipamentos escolhidos;
voltagem de energia suficiente para instalação dos equipamentos;
dejuntores e fiação adequada para os equipamentos;
fluxograma adequado e leiaute interno visando facilitar e
maximizar os espaços existentes;

2.5.4.

O projeto arquitetônico, deve ser aprovado pela vigilância sanitária e
Corpo de Bombeiros do município, antes do início da obra.

2.5.5.

Sugerimos a análise da água, visando eliminar algumas inconsistências
na bebida;

2.5.6.

Elaborar,
em
conjunto
com
o
arquiteto,
cronograma
do
desenvolvimento dos trabalhos, visando facilitar a visualização do
empreendimento.
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3. Qual o valor do investimento?
Os gastos iniciais estão previstos na relação abaixo, exceto, no que diz respeito
à construção, luvas do ponto, etc. Pesquise no mercado dentre os itens
selecionados (valores aproximados).
REFORMA/OBRA
Mão de Obra (empreiteiro)

valores aproximados
R$25.000,00

Material Obra

R$20.000,00

Gesso

R$10.000,00

Ar Condicionado

R$15.000,00

Marcenaria

R$33.000,00

TOTAL OBRA

R$103.000,00

MÓVEIS E UTENSILIOS
Iluminação

R$5.000,00

Luminoso

R$5.000,00

Estofados (sofá curvo + poltronas)

R$15.000,00

Cadeiras (48 unid)

R$10.000,00

Mesas (12 unid)

R$7.000,00

Expositor(quente frio)

R$32.000,00

Máquina Lava-Louças

R$10.000,00

Máquina Café + Moinho

R$23.000,00

Maquina BUNN café coado

R$6.500,00

Freezer Compacto

R$1.000,00

Sanduicheira

R$1.500,00

Blender

R$4.800,00

microondas, forno, batedeira e liquidificador

R$1.500,00

Armário Funcionários

R$800,00

Tv + suportes

R$3.000,00

Uniformes

R$2.000,00

Cardápios e outros (papelaria) - 12 unidades

R$1.500,00

Geladeira (1)

R$3.000,00

Freezer Vertical (3)

R$9.000,00

Impressora Fiscal + Sistema

R$6.000,00

Computador

R$3.500,00

Louças

R$5.000,00

Utensílios

R$4.000,00

TOTAL DECORAÇÃO E EQUIPAMENTOS

R$160.100,00

TOTAL GERAL MONTAGEM DA LOJA

R$263.100,00
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O total de investimento será na ordem de R$ 263.100,00 –
Valores
estimados
(para
cafeteria
de
médio
porte,
aproximadamente 40 a 50 mt2)

4. Como calculo a
empreendimento?

viabilidade

do

A simulação a seguir, foi elaborada com base no faturamento médio
MENSAL de cafeterias de médio porte, podendo variar para mais ou
menos.
Recebimentos - Descrição
vendas - média de R$ 3.000,00 dia x 30 dias
Total de Recebimentos

valor-R$
90.000,00
90.000,00

Despesas fixas - Descrição
Aluguel, e IPTU
Contabilidade
Energia elétrica

8.000,00
600,00
2.500,00

Software de Atendimento

400,00

Tarifas Bancárias

300,00

Telefone e internet

300,00

Total de Despesas fixas

12.100,00

Despesas variáveis - Descrição
Despesas diversas manut. e aquisição
Matéria prima (a Fornecedor) Produtos de Venda
Taxas de Cartão (a BANCOS) Taxas bancárias
Total de Despesas variáveis

500,00
30.000,00
1.500,00
32.000,00

Despesas Pessoas - Descrição
Salário, VA, e VT (7 Funcionários)
Total de Despesas Pessoais

10.000,00
10.000,00

Impostos - Descrição
FGTS

700,00

GPS

700,00

Simples nacional

5.400,00

Total de Impostos

6.800,00

Total de Despesas

60.900,00

Resultado líquido no período

29.100,00
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Dicas importante:
1. O C.M.V (custo da mercadoria vendida) do café é um dos mais baixos
percentuais. Gira em torno de 10% a 12%. Portanto, não faça economia
“porca” utilizando cafés de baixa qualidade, independentemente de
público alvo;
2. A variação do resultado depende muito da venda do café. Quanto mais
café for vendido, melhora o “SPREAD” da receita.
3. Não brinque de mercado. Respeite o consumidor.
4. Não
tenha
obsessão
pelo
resultado
financeiro!
Formate
empreendimento com conceito, qualidade e posicionamento.
Financeiro, virá como consequência!
5. Cuidado para não formatar a cafeteria dos seus sonhos!
cafeterias respeitando os interesses do público alvo!

o
O

Formate

6. Só reforçando, questione:
por que o cliente deve vir à minha cafeteria e não ao da concorrência.
Faça o porque valer a pena! Senão tiver razão nenhuma, repense o seu
empreendimento! Talvez não seja o momento.

Finalmente, lembre-se:
•

Cafeteria não é apenas mais um negócio comercial.

•

É comum todo empreendedor
investimento, querer o resultado.

•

Em Cafeterias Gourmet, há necessidade prévia de fidelizar
clientes. O resultado vai aparecer como consequência do
trabalho desenvolvido.

•

Cafeteria de ponta, é uma das atividades que cresce
paulatinamente, na medida da sua capacidade de
convencimento dos seus produtos perante a clientela. Tende
a fidelizar clientes pelo ambiente, pela qualidade e pelo
atendimento.

imediatamente

após

o
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•

Não abra uma cafeteria como mais um negócio no mercado,
visando obter retorno de imediato.

•

Abra com convicção. Procure conhecer os produtos, público
alvo, como atingir o público alvo.

•

Lidar com cafeteria, significa mudar conceitos, quebra de
paradigmas. Entender e fazer o seu público entender que
não se trata de um mero comércio.

•

Para consolidação de uma cafeteria estimamos de 8 meses a
1 ano.

•

Cafeteria GOURMET é diferente. A qualidade dos produtos
falam por si, e sendo do gosto do consumidor, fideliza os
clientes em função do sabor e não do valor.

Jorge Liniti Kasai
Kassai Café - Grãos Selecionados
Tel. (41) 3035 - 5640
Fax (41) 3035 - 5641
web www.kassaicafe.com.br
email jorge@kassaicafe.com.br

Paulo Ricardo Kasai
Kassai Café - Grãos Selecionados
Tel. (41) 3035 - 5640
Fax (41) 3035 - 5641
web www.kassaicafe.com.br
email pauloricardo@kassaicafe.com.br

