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 A
presentação de N

egócio  /   M
ercado

Nas escolas privadas, o combate a obesidade infantil e aos maus hábitos alimentares
tem provocado uma tentativa de mudança e motivado muitos estabelecimentos a
melhorar suas merendas ou cantinas. Com este propósito, alguns estabelecimentos de
ensino vêm adotando programas efetivos de alimentação escolar e dentre as soluções
encontradas está o fornecimento do kit merenda na hora do recreio. O kit merenda é
planejado por nutricionistas e contém a quantidade de nutrientes recomendadas para o
período que o aluno irá permanecer na escola. Os alimentos são embalados
individualmente e acondicionados em sacolas ou caixas e fazem a alegria da
meninada. Mas não é só no ambiente escolar que as pessoas precisam se alimentar.
Em treinamentos, deslocamento de equipes, convenções, viagens, excursões, horas-
extras e muitas outras situações, quando “bate aquela fome”, um lanche é sempre
bem-vindo. De olho neste mercado, estão as empresas especializadas no
fornecimento do kit merenda ou kit lanche. Além de fornecerem combinações de
alimentos mais saudáveis e que suprem as necessidades nutricionais convencionais
por determinado período, os fornecedores dos kits também podem oferecer
combinações especiais para pessoas diabéticas, celíacas e alérgicas, quando
previamente combinado com a escola ou a empresa contratante, o que garante um
bom faturamento e mantém a clientela fiel. Este documento não substitui o plano de
negócio .Para elaborá-lo procure o Sebrae.

1. Apresentação de Negócio

Imagine o cenário em que uma empresa de call center, localizada num prédio
comercial movimentado, com problemas para deslocamento dos empregados no
intervalo do lanche até uma loja de conveniência mais próxima, empresa estasem
espaço para a instalação de uma cantina ou mesmo uma copa, e como resultado
destas limitações, nada pode fazer para que seus empregados vem a consumir
seuslanches em marmitas sem a infra-estrutura de geladeira, aquecimento e lavagem
causando diversos transtornos operacionais e de higiene ao ambiente. Agora imagine
se esssa empresa pudesse contar com um serviço de entrega de kit lanche nos
horários do intervalo, eliminando todo esse transtorno. Esse é só um exemplo de como
o mercado potencial das empresas fornecedoras de kit merenda é vasto e pouco
explorado. São empresas de treinamento, eventos, turismo, transporte de passageiros
e muitas outras que precisam fornecer um lanche a seus clientes ou empregados, mas
não possuem uma estrutura para tal, como um restaurante, lanchonete ou mesmo uma
cantina. Os kits adquiridos pelas empresas pode ser oferecido gratuitamente aos
empregados pelo empregador ou este subsidiar sua aquisição com recurso do PAT –
Programa de Alimentação do Trabalhador. No setor educacional, a demanda do kit
merenda, vem, principalmente das escolas privadas de todo o país, onde estudam
cerca de 7,5 milhoes de alunos, o que representam 14,6% dos estudantes
matriculados na educação básica no Brasil – creche, pré-escola, ensino fundamental e
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médio, educação profissional, especial e de jovens e adultos, segundo o Censo
Escolar 2010. Este número tem aumentado nos últimos anos. De acordo com o Jornal
Folha de São Paulo este é um resultado da melhoria de renda das classes C e D,
principais usuárias do sistema público de ensino. Na área governamental também
existe demanda para o kit lanche, fornecido para funcionários de órgãos estaduais e
municipais e alunos da rede pública de ensino, onde estão matriculados 43,9 milhões
(85,4%) de alunos na educação básica. Nestes casos, a aquisição do kit é feita
mediante licitação e em situações extraordinários, (normalmente, quando da existência
de atividades externas, nas quais os funcionários e/ou alunos deverão permanecer por
determinado período fora da escola ou de seu local de trabalho, tal como em
campanhas de vacinação, desfiles cívicos, excursões, etc.). Vale lembrar, que a
compra do Kit Lanche esbarra em limites legais para ser adquirido com recursos
repassados pelo governo federal através do PNAE – Plano Nacional de Alimentação
Escolar, do governo federal, limitando sua aquisição pela rede pública de ensino.

A escolha do local de instalação de uma empresa fornecedora de kit merenda é uma
decisão importante para o sucesso do negócio e ela pode ser dividida em duas partes:
i) Escolha da região e; ii) escolha do imóvel. Escolha da Região O ideal é fazer uma
análise dos mercados que formarão o ambiente onde a empresa irá funcionar que
compreende os seguintes mercados: Consumidor, Fornecedor e Concorrente.

- Mercado Consumidor: Compreende uma análise da quantidade, necessidades,
localização, hábitos de consumo, projetos, etc. das empresas que irão demandar seus
produtos. Caso o foco de sua empresa seja o fornecimento do kit merenda às escolas
privadas, vale lembrar que, segundo o Censo da Educação Básica 2009, em todo o
Brasil existem aproximadamente 36 mil estabelecimentos de ensino de educação
básica privados. Cerca de 50% destes (17.626) está localizado na região Sudeste.
Somente em São Paulo são aproximadamente nove mil estabelecimentos. A segunda
maior região em número de escolas privadas de educação básica é o Nordeste
(9.539), seguidos da região Sul (4.894), Centro-Oeste (2.264) e Norte (1.362). Vide
Sinopses Estatísticas da Educação Básica 2009. Disponível em
http://www.inep.gov.br/basica/censo/Escolar/Sinopse/sinopse.asp. Acesso em 26 fev
2011. A localização da empresa próxima dos clientes é recomendável, visto que, o
frete para entrega dos lanches é uma atividade crucial para o sucesso do negócio, não
somente pela necessidade de entrega pontual, e manutenção da qualidade dos
produtos, mas pelo seu custo, que pode afetar significativamente o preço final dos kits.

- Mercado Concorrente: A concorrência deve ser analisada pela quantidade e
qualidade das empresas que atuam na região-alvo de instalação de sua empresa, no
mesmo segmento, analisando sua forma de atuação, considerando similaridade com
seu produto e disputa pelos mesmos clientes, mercado e canais de distribuição.

- Mercado Fornecedor: É importante analisar se na região em que pretende instalar
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sua empresa existem fornecedores dos produtos que irão compor o kit merenda, e que
estes fornecedores sejam idôneos e que cumpram os prazos de entrega e pagamento
acordados.

    •  Escolha do Imóvel A montagem e venda de kit merenda é uma atividade que pode
ser desempenhada na própria casa do empreendedor. Porém, se o empreendedor
decidir-se por montar sua empresa em outro local, ele deve considerar:
a) Certifique-se de que o imóvel em questão atende as suas necessidades
operacionais quanto à localização, capacidade de instalação, características da
vizinhança - se é atendido por serviços de água, luz, esgoto, telefone etc.

b) Verifique se existem comodidades que possam tornar mais conveniente e menos
onerosa a gestão do negócio tais como: proximidade de terminais e estações de
passageiros, local de residência dos empregados, estacionamento e local para carga e
descarga.

c) Cuidado com imóveis situados em locais sujeitos as inundações ou próximos às
zonas de risco. Consulte a vizinhança a respeito.

d) Confira a planta do imóvel aprovada pela Prefeitura, e veja se não houve nenhuma
obra posterior, aumentando, modificando ou diminuindo a área primitiva, que deverá
estar devidamente regularizada. As atividades econômicas da maioria das cidades são
regulamentadas pelo Plano Diretor Urbano (PDU). É essa Lei que determina o tipo de
atividade que pode funcionar em determinado endereço. A consulta de local junto à
Prefeitura deve atentar para:

• se o imóvel está regularizado, ou seja, se possui HABITE-SE;

• se as atividades a serem desenvolvidas no local, respeitam a Lei de Zoneamento do
Município, pois alguns tipos de negócios não são permitidos em qualquer bairro;

• se os pagamentos do IPTU referente o imóvel encontram-se em dia;

• no caso de serem instalada placa de identificação do estabelecimento, será
necessário verificar o que determina a legislação local sobre o licenciamento das
mesmas.

Funcionamento de Empresa na Residência do Empreendedor

Caso o empreendedor faça a opção por montar sua empresa em sua própria
residência, é importantíssimo que antes de instalar o seu negócio, o empreendedor
procure o órgão especializado de seu município visando identificar se o seu
empreendimento poderá funcionar em seu endereço residencial (vide Alvará de
Localização em LEGISLAÇÃO ESCPECÍFICA). Isto porque grande parte dos
municípios brasileiros tem contemplado em Plano Diretor Urbano – PDU também
conhecido como Lei de Zoneamento Urbano, algumas áreas/bairros que não podem
funcionar empresas, seja de que espécie for. Adicionalmente, o empreendedor deverá
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requerer autorização do órgão especializado junto a Prefeitura Municipal da cidade em
que estará localizada a sua empresa, inclusive para obtenção do alvará sanitário. Caso
a empresa seja instalada em imóvel uni - familiar (casa fora do ambiente de
condomínios), ela deverá possuir entrada independente do ambiente residencial que
permita a fiscalização sanitária e fiscal; A Instalação em Condomínios horizontais com
restrições de acesso de pessoas estranhas àquele ambiente ou Prédios residenciais,
deverá ser aprovada pelo conselho do condomínio seja horizontal ou vertical, sendo
carreada para decisão, caso seja necessário, até a assembléia geral de condôminos.
Além disso, deve possuir as condições para fiscalização do negócio, o que torna muito
difícil a aprovação de funcionamento de uma empresa de kit merenda nestes locais.

Para registrar a empresa, a primeira providência é contratar um contador – profissional
legalmente habilitado para elaborar os atos constitutivos da sociedade, auxiliá-lo na
escolha da forma jurídica mais adequada para o seu projeto e preencher os formulários
exigidos pelos órgãos públicos de inscrição de pessoas jurídicas. O contador pode
ainda orientá-lo sobre a legislação civil e tributária pertinente ao negócio e efetuar o
registro da empresa conforme abaixo. As etapas do registro são:

a) Registro da empresa nos seguintes órgãos: - Junta Comercial; - Secretaria da
Receita Federal (CNPJ); - Secretaria Estadual de Fazenda; - Prefeitura do Município
para obter o alvará de funcionamento; - Enquadramento na Entidade Sindical Patronal
(a empresa ficará obrigada a recolher por ocasião da constituição e até o dia 31 de
janeiro de cada ano, a Contribuição Sindical Patronal); - Cadastramento junto à Caixa
Econômica Federal no sistema “Conectividade Social – INSS/FGTS”. - Corpo de
Bombeiros Militar.

b) Visita a prefeitura da cidade onde pretende montar o estabelecimento para fazer a
consulta de local e obtenção do alvará de localização;

c) Obtenção do alvará de saúde ou licença sanitária - adequar às instalações ao
Código Sanitário (especificações legais sobre as condições físicas). No âmbito federal
a fiscalização cabe a Agência Nacional de Vigilância Sanitária que delega esta
atribuição as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde respectivas.

Para fornecimento de alimentos não perecíveis nas escolas infantis, as Secretarias
Municipais de Saúde podem exigir o Certificado de participação da nutricionista, da
cozinheira e do proprietário do estabelecimento, em palestra ministrada pelos técnicos
da Secretaria/Equipe de Alimentos do município. Esta palestra é gratuita e a inscrição
deve ser feita através da Secretaria de Saúde de sua cidade; Em relação à legislação
Federal aplicável a este segmento de negócio destacamos:

- A Resolução RDC n.º 216, de 15 de setembro de 2004, da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária - ANVISA dispõe sobre regulamento técnico de boas práticas para
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serviços de alimentação, a fim de garantir as condições higiênico-sanitárias do
alimento preparado.

- A Portaria 1428/93 do Ministério da Saúde estabelece a obrigatoriedade para todos
os estabelecimentos que manipulam produtos alimentícios implantarem o sistema PAS
(antigo APACC). As Boas Práticas de Fabricação são pré-requisitos fundamentais.

- A manipulação e a montagem de cardápios alimentares devem ser realizadas por
profissionais tecnicamente qualificados. Poderão ser encontrados na Resolução CFN
n.º 218, de 25 de março de 1999, do Conselho Federal de Nutricionistas – CFN, os
critérios da Responsabilidade Técnica exercida pelo nutricionista, seu compromisso
profissional e legal na execução de suas atividades, compatível com a formação e os
princípios éticos da profissão, visando à qualidade dos serviços prestados à sociedade.
Destaca-se a Resolução CFN n.º 378, de 28 de dezembro de 2005, também do
Conselho Federal de Nutricionistas – CFN, que dispõe sobre o registro e cadastro de
Pessoas Jurídicas nos Conselhos Regionais de Nutricionistas e dá outras
providências. - O Conselho Federal de Administração, delibera através da Lei n.º 4.769
de 09 de setembro de 1965 e do Decreto n.º 61.934 de 22 de dezembro de 1967 que
toda empresa, cujo objetivo social se enquadre nas áreas de atuação privativas da
Administração é obrigada a se registrar no Conselho Regional de Administração
conforme sua localização. Recomenda-se consulta formal junto ao Conselho Regional
de Administração, uma vez que o fornecimento de alimentos com mão-de-obra
encontra-se sob o código D020, na relação das áreas de atuação privativas da
Administração.

- Código de Defesa do Consumidor – Lei Federal n°. 8.078 de 11/09/1990 e Decreto
Federal nº. 2.181, de 20 de março de 1997. - É importante observar, também, que a
Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, disponível
no site da Presidência da República Federativa do Brasil, proíbe a venda à criança ou
ao adolescente de bebidas alcoólicas dentre outros itens. O SEBRAE local poderá ser
consultado para orientação.

A estrutura básica deve contar, idealmente, com um galpão ou depósito com área
mínima de cerca de 80m², dividida entre área de recepção e armazenagem dos
produtos que irão compor os kits (incluindo áreas separadas para armazenagem de
alimentos que necessitam ser refrigerados dos alimentos que não precisam de
refrigeração), depósito de embalagens, área de expedição, área de montagem dos kits,
além de escritório e áreas de apoio (banheiros para os empregados, refeitório,
almoxarifado etc.). Os depósitos e locais de armazenagem dos produtos que não
precisam de refrigeração deve ser livre de umidade e temperaturas extremas, possuir
estrados com cerca de 20cm de distância do chão e da parede para evitar contato com
poeiras, insetos e animais. Os alimentos, de uma forma geral, devem permanecer
sempre tampados. O imóvel deverá receber luz natural e ventilação (natural ou

5. Estrutura
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artificial); o piso deverá ser revestido de material resistente, impermeável (piso de
cerâmica mais recomendado, ou piso de cimento); parede lisa, de preferência em
cerâmica ou cimento; Pé-direito alto com forro de superfície interna, liso e de fácil
limpeza, material impermeável madeira, de preferência laje; janelas e portas com telas;
O empreendedor deve contratar periodicamente empresas especializadas em
dedetização de espaços pode ser muito útil para as empresas que terão menor custo
com o serviço em relação à qualidade apresentada.

A quantidade de profissionais está diretamente relacionada ao número de clientes
atendidos, kits fornecidos e variedade de cardápios e itens que compõem cada kit.
Para uma empresa de fornecimento de kit merenda de pequeno porte, é possível
iniciar o negócio com uma equipe reduzida, onde o próprio empreendedor estará
diretamente envolvido com diversas atividades (Gerente Administrativo, Gerente de
Estoque, Gerente de Pessoal, Gerente Financeiro, etc.) e terá auxílio de poucos
empregados.

Para exemplificar, apresentamos abaixo algumas funções nas quais o empreendedor
necessitará da ajuda de colaboradores para o bom andamento do negócio: - Vendedor;
- Auxiliar Administrativo / Atendente; - Selecionador e Montador de Kit; - Servente /
Auxiliar de limpeza; - Motorista; - Nutricionista– A contratação do serviço de
nutricionista poderá ser feita sob o regime de prestação de serviços. O Sebrae da
localidade poderá ser consultado para aprofundar as orientações sobre o perfil do
pessoal, formas de contratação e treinamentos adequados. Além disso, auxiliar no
desenvolvimento das seguintes competências: - Uso de técnicas de segurança e
higiene alimentar; - Formação de preços; - Relacionamento interpessoal; - Como
melhorara as suas vendas; dentre outros. O empreendedor deverá participar de
seminários, congressos e cursos direcionados ao seu ramo de negócio, para manter-
se atualizado e sintonizado com as tendências do setor. Deve-se estar atento para a
Convenção Coletiva do Sindicato dos Trabalhadores nessa área, utilizando-a como
balizadora dos salários e orientadora das relações trabalhistas, evitando, assim,
conseqüências desagradáveis. O Sebrae da localidade poderá ser consultado para
aprofundar as orientações sobre o perfil do pessoal e treinamentos adequados.

6. Pessoal

Os principais equipamentos necessários a operação de uma empresa de fornecimento
de kit merenda são os seguintes:

• Balança eletrônica de 20kg.

7. Equipamentos
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• Caixas Isotérmicas para transporte dos kits.

• Cortador de frios.

• Freezer horizontal.

• Máquina Embaladora de produtos

• Mobília (móveis, cadeiras e armários) e equipamentos de escritório tais como
computador, aparelho multifuncional (fax, copiadora, impressora), aparelho de telefone,
etc.

• Prateleiras ou estantes para armazenagem do estoque seco de produtos

• Refrigeradores. - Utensílios como facas, espátulas, colheres, etc.

• Veículo tipo furgão

A gestão de estoques no varejo é a procura do constante equilíbrio entre a oferta e a
demanda. Este equilíbrio deve ser sistematicamente aferido através de, entre outros,
os seguintes três importantes indicadores de desempenho:

Giro dos estoques: o giro dos estoques é um indicador do número de vezes em que o
capital investido em estoques é recuperado através das vendas. Usualmente é medido
em base anual e tem a característica de representar o que aconteceu no
passado.Obs.: Quanto maior for a freqüência de entregas dos fornecedores,
logicamente em menores lotes, maior será o índice de giro dos estoques, também
chamado de índice de rotação de estoques.

Cobertura dos estoques: o índice de cobertura dos estoques é a indicação do período
de tempo que o estoque, em determinado momento, consegue cobrir as vendas
futuras, sem que haja suprimento. Nível de serviço ao cliente: o indicador de nível de
serviço ao cliente para o ambiente do varejo de pronta entrega, isto é, aquele
segmento de negócio em que o cliente quer receber a mercadoria, ou serviço,
imediatamente após a escolha; demonstra o número de oportunidades de venda que
podem ter sido perdidas, pelo fato de não existir a mercadoria em estoque ou não se
poder executar o serviço com prontidão.

Portanto, o estoque dos produtos deve ser mínimo, visando gerar o menor impacto na
alocação de capital de giro. O estoque mínimo deve ser calculado levando-se em conta
o número de dias entre o pedido de compra e a entrega dos produtos na sede da
empresa.Os produtos adquiridos pela empresa responsável pela montagem do kit
merenda seguem orientação do nutricionista responsável da empresa fornecedora que,

8. Matéria Prima/Mercadoria
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 O
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seguindo a solicitação do cliente (geralmente em parceria com o representante ou
nutricionista do cliente) definem o que irá compor cada kit e sua forma de
fornecimento. Em geral os kits incluem produtos tais como: - sanduíches, iogurtes,
sucos em embalagem tipo longa vida, cereais, chocolates, frutas, bolos e uma
infinidade de opções para poder haver uma variação diária do cardápio. O tipo de
alimento, variedade do mix e gestão do estoque (giro, cobertura e nível de serviço) de
cada item,, etc., irá depender da periodicidade, quantidade e horários de entrega
definidos nos contratos de fornecimento do kit merenda. Ao mesmo tempo em que
existem clientes que solicitam os kits para ser entregue uma única vez, existem
aqueles que solicitam o fornecimento de forma diária, ou até mesmo, em mais de um
turno no mesmo dia, ou ainda, que necessitam que os kits sejam entregues nos
sábados, domingos e feriados. Aspecto importante deste negócio é a qualidade e a
aparência dos produtos. Por isso, os fornecedores de ingredientes para a fabricação
dos lanches devem ser confiáveis. Os produtos devem ter etiqueta com marca e
informações úteis ao consumidor (data de fabricação, ingredientes, etc.), seguindo
orientação da ANVISA.

O processo produtivo de uma empresa fornecedora de kit merenda é baseado em uma
seqüência de atividades que valoriza a seleção adequada dos alimentos, compra em
fornecedores capacitados, recebimento e armazenamento dos alimentos, montagem
dos kits individuais e entrega no local e horário determinado. Além disso, a empresa
precisa cuidar de sua estrutura física (limpeza e conservação do local) e de seus
processos administrativos que incluem tarefas como: Compras de matérias-prima e
pagamentos a fornecedores, controle de caixa, pessoal, gestão dos níveis de estoque,
dentre outros. Abaixo detalhamos um pouco mais a organização do processo de
montagem do kit merenda:

1. Montagem do cardápio e escolha os itens – Esta atividade compreende o processo
de criação, estruturação e elaboração dos cardápios que comporão os kits de acordo
com as necessidades nutricionais dos clientes.

2. Seleção de fornecedores e Compra dos Itens – Uma vez escolhidos os itens a
serem adquiridos, os fornecedores são selecionados com base no preço dos produtos
oferecidos, prazo de entrega, forma de pagamento, dentre outras condições.

3. Recebimento e armazenagem dos produtos – Nesta etapa os produtos comprados
dos fornecedores são conferidos com os pedidos de compra, conferida a integridade,
pesados e separados de acordo com o tipo de armazenamento e conservação
necessária. O armazenamento de gêneros alimentícios deve ser feito de três formas,
de acordo com a temperatura: • Congelamento: os produtos são conservados a 0° ou
menos. • Refrigeração: os produtos são conservados sob temperaturas de 0° a 5° •
Estoque Seco: os produtos são armazenados à temperatura ambiente. O local deve
ser ventilado e não muito quente, com temperaturas entre 25° e 30°. Os produtos não

9. Organização do Processo Produtivo
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devem estar expostos diretamente sobre o piso. Cada tipo de armazenamento requer
equipamentos específicos para seu uso. O seu perfeito funcionamento garante a
integridade dos produtos de acordo com suas características. Vale lembrar, que o
estoque de produtos de limpeza deve ser separado do estoque seco de alimentos. Os
produtos armazenados devem ter seus prazos de validade controlados para que não
se tornem impróprios para o consumo humano e gerem prejuízos para o negócio.

4. Embalagem individual de cada produto que compõem o kit - Os produtos que
comporão o kit devem ser embalados individualmente, para que mantenham sua
integridade e higiene.

5. Montagem dos kits – Cada produto embalado individualmente e colocado na caixa
ou saco seguindo o cardápio definido.

6. Expedição e Entrega – Após a montagem, os kits são acondicionados em caixas
térmicas e entregues em furgões fechados, nos locais e horários previamente
combinados com os clientes.

7. Comercialização – Compreende as tarefas necessárias a comercialização do kit
merenda. Inclui a visita ao cliente e demonstração dos produtos, negociação de preço
e condições do fornecimento.

A gestão de uma empresa de kit merenda envolve muitas atividades distintas que
requerem controle, incluindo tarefas como a emissão do pedido de compra de
produtos, gestão de estoque de itens utilizados na montagem dos kits, cadastro de
fornecedores, contas a pagar e receber, fluxo de caixa, cadastro de clientes, gestão da
carteira de pedidos, gestão de vendas, controle de comissões de vendedores, dentre
muitas outras. Contudo, não identificamos no mercado “pacotes” de automação capaz
de controlar todas as atividades mencionadas ou que tenham sido desenvolvidos
especificamente para empresas do setor de fornecimento de kit merenda. As soluções
integradas de automação tipo ERP – Enterprises Resource Planning se tornam
proibitivas, dado seu custo de aquisição e customização para empresas que iniciam
neste ramo. Dentre as soluções de automação existentes no mercado, que podem ser
útil e atender, parcialmente, as necessidades das empresas do setor destacamos:

- Nutrilibra - Versão 2.18 - Possui recursos para elaborar receitas, planejar cardápios,
gerenciar o movimento de entrada, saída, armazenamento e distribuição de alimentos.
O empreendedor pode adquirir o programa com todas as suas funcionalidades nas
edições Profissional ou Empresa ou usar a edição simplificada do programa, Nutrilibra
Free, que é gratuita e não se expira.

- Máximo - ECV é um sistema voltado para atender as necessidades do comércio,
indústria e prestadoras de serviços. Abrange controle de orçamentos, pedidos,

10. Automação
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estoques, emissão de notas fiscais e faturamento. Todos os parâmetros são totalmente
externos, visando adequar o sistema a sua empresa e a legislação vigente. Além da
emissão de notas fiscais, duplicatas e bloquetes, efetua todo o controle desde a
entrada do pedido ou orçamento, até a emissão de relatórios gerenciais, incluindo
estatísticas de vendas. Pode ser utilizado somente como controle de estoque ou
faturamento, de forma independente ou integrada com os demais módulos. Alertamos
que qualquer que seja o software a ser utilizado, o empreendedor deve, antes de
adquiri-lo, avaliar a adequação as suas necessidades, o preço cobrado, o serviço de
manutenção, a conformidade em relação à legislação fiscal municipal e estadual, à
facilidade de suporte e às atualizações oferecidas pelo fornecedor.

As empresas fornecedoras de kit merenda distribuem seus produtos diretamente aos
seus clientes onde serão consumidos e também através de cantinas ou máquinas
dispensadoras. O contato comercial inicial é feito por telefone ou pela internet (para as
empresas que possuem website ou fazem divulgação através de webmarketing). Após
o contato inicial, o vendedor da empresa fornecedora, visita a empresa ou escola
interessada para acertar os detalhes da venda dos kits, diretamente com
representantes da escola ou com o operador da cantina.

A participação em licitações públicas também é uma forma da empresa fornecer os kits
para escolas e órgãos públicos. Neste caso, a empresa deverá atender as exigências
do edital e habilitar-se para o certame. Não há impedimento para que a empresa
fornecedora do kit merenda possua filiais em outros locais ou depósitos
descentralizados par atender melhor a sua logística de distribuição.

Investimentos O valor necessário para investimento na instalação de uma empresa
fornecedora de kit merenda irá variar de acordo com os equipamentos a serem
utilizados, kits produzidos e local de instalação. Por esta razão sugerimos a elaboração
de um Plano de Negócio, onde os recursos necessários, em função dos objetivos
estabelecidos de retorno e alcance de mercado, poderão ser determinados. (vide
modelo disponível em: http://www.sebrae.com.br/momento/quero-abrir-um
negocio/integra_bia?ident_unico=1440).

Estimamos que a montagem de uma pequena empresa fornecedora de kit merenda
em um imóvel de cerca de 80m² requeira um investimento inicial de cerca de R$ 80
mil, a ser alocado majoritariamente na instalação e aquisição dos seguintes itens:

Abertura da empresa – R$ 3.400,00

Capital de giro inicial - R$ 6.000,00

Equipamentos diversos – R$ 9.000,00 Veículo tipo Furgão – R$ 35.000,00

11. Canais de Distribuição
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Estoque inicial de produtos e embalagens – R$ 12.000,00

Marketing inicial - R$ 1.200,00;

Adequação das instalações e obras para adaptação do imóvel – R$ 10.500,00

Vale lembrar que o investimento inicial pode ser reduzido, caso o empreendedor opte
por contratar os serviços de um transportador e não faça a aquisição de um veículo
próprio. Neste caso, o empreendedor deve buscar orientações, junto ao Sebrae ou ao
seu Contador, para verificar as formas de contratação deste serviço, evitando
contingências trabalhistas.

Além disso, sob o ponto de vista financeiro, o empreendedor deve avaliar se o custo
cobrado pela transportadora é mais vantajoso do que o custo de aquisição e
manutenção do automóvel próprio.

O valor necessário para investimento na instalação de uma empresa fornecedora de kit
merenda irá variar de acordo com os equipamentos a serem utilizados, kits produzidos
e local de instalação. Por esta razão sugerimos a elaboração de um Plano de Negócio,
onde os recursos necessários, em função dos objetivos estabelecidos de retorno e
alcance de mercado, poderão ser determinados. (vide modelo disponível em:
http://www.sebrae.com.br/momento/quero-abrir-um
negocio/integra_bia?ident_unico=1440). Estimamos que a montagem de uma pequena
empresa fornecedora de kit merenda em um imóvel de cerca de 80m² requeira um
investimento inicial de cerca de R$ 80 mil, a ser alocado majoritariamente na
instalação e aquisição dos seguintes itens: Abertura da empresa – R$ 3.400,00 Capital
de giro inicial - R$ 6.000,00 Equipamentos diversos – R$ 9.000,00 Veículo tipo Furgão
– R$ 35.000,00 Estoque inicial de produtos e embalagens – R$ 12.000,00 Marketing
inicial - R$ 1.200,00; Adequação das instalações e obras para adaptação do imóvel –
R$ 10.500,00 Vale lembrar que o investimento inicial pode ser reduzido, caso o
empreendedor opte por contratar os serviços de um transportador e não faça a
aquisição de um veículo próprio. Neste caso, o empreendedor deve buscar
orientações, junto ao Sebrae ou ao seu Contador, para verificar as formas de
contratação deste serviço, evitando contingências trabalhistas. Além disso, sob o ponto
de vista financeiro, o empreendedor deve avaliar se o custo cobrado pela
transportadora é mais vantajoso do que o custo de aquisição e manutenção do
automóvel próprio.

12. Investimentos
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Capital de giro é o montante de recursos financeiros que a empresa precisa manter
para garantir fluidez dos ciclos de caixa. O capital de giro funciona com uma quantia
imobilizada no caixa (inclusive banco) da empresa para suportar as oscilações de
caixa.O capital de giro é regulado pelos prazos praticados pela empresa, são eles:
prazos médios recebidos de fornecedores (PMF); prazos médios de estocagem (PME)
e prazos médios concedidos a clientes (PMCC).Quanto maior o prazo concedido aos
clientes e quanto maior o prazo de estocagem, maior será sua necessidade de capital
de giro.

Portanto, manter estoques mínimos regulados e saber o limite de prazo a conceder ao
cliente pode melhorar muito a necessidade de imobilização de dinheiro em caixa.Se o
prazo médio recebido dos fornecedores de matéria-prima, mão-de-obra, aluguel,
impostos e outros forem maiores que os prazos médios de estocagem somada ao
prazo médio concedido ao cliente para pagamento dos produtos, a necessidade de
capital de giro será positiva, ou seja, é necessária a manutenção de dinheiro disponível
para suportar as oscilações de caixa.

Neste caso um aumento de vendas implica também em um aumento de encaixe em
capital de giro. Para tanto, o lucro apurado da empresa deve ser ao menos
parcialmente reservado para complementar esta necessidade do caixa.

Se ocorrer o contrário, ou seja, os prazos recebidos dos fornecedores forem maiores
que os prazos médios de estocagem e os prazos concedidos aos clientes para
pagamento, a necessidade de capital de giro é negativa. Neste caso, deve-se atentar
para quanto do dinheiro disponível em caixa é necessário para honrar compromissos
de pagamentos futuros (fornecedores, impostos).

Portanto, retiradas e imobilizações excessivas poderão fazer com que a empresa
venha a ter problemas com seus pagamentos futuros.Um fluxo de caixa, com previsão
de saldos futuros de caixa deve ser implantado na empresa para a gestão competente
da necessidade de capital de giro. Só assim as variações nas vendas e nos prazos
praticados no mercado poderão ser geridas com precisão. O desafio da gestão do
capital de giro deve-se, principalmente, à ocorrência dos fatores a seguir:

- variação dos diversos custos absorvidos pela empresa;

- baixo volume de vendas

- Prazos de pagamento a fornecedores mais curtos do que os prazos de recebimento
dos clientes.

- aumento dos índices de inadimplência; - altos níveis de estoques.

- Dentre outros fatores No caso de uma empresa de fornecimento de kit merenda , o

13. Capital de Giro
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empresário deve reservar em torno de 10% a 15% do total do investimento inicial para
o capital de giro.

São todos os gastos realizados na produção de um bem ou serviço e que serão
incorporados posteriormente ao preço dos produtos ou serviços prestados, como:
aluguel, água, luz, salários, honorários profissionais, despesas de vendas, matéria-
prima e insumos consumidos no processo de produção. O cuidado na administração e
redução de todos os custos envolvidos na compra, produção e venda de produtos ou
serviços que compõem o negócio, indica que o empreendedor poderá ter sucesso ou
insucesso, na medida em que encarar como ponto fundamental a redução de
desperdícios, a compra pelo melhor preço e o controle de todas as despesas internas.
Quanto menores os custos, maior a chance de ganhar no resultado final do negócio.
Em geral, os custos mensais de operação de uma pequena empresa fornecedora de
kit merenda podem ser estimados dentro de três grupos principais:

Custos Fixos

- água, luz, telefone e acesso à Internet - R$ 650,00;

- aluguel e taxas – R$ 1.200,00; - assessoria contábil – R$ 510,00;

- produtos para higiene e limpeza da empresa e funcionários – R$ 200,00

- propaganda e publicidade da empresa – R$ 200,00

- recursos para manutenções corretivas – R$ 200,00

- salários, e encargos – R$ 6.200,00.

- tributos, impostos, contribuições e taxas – R$ 1.500,00.

Custos Variáveis

- comissões - R$ 900,00

- Embalagens – R$ 300,00

- Tarifa Administradora Cartões de Crédito

– R$ 450,00

- Frete – R$ 2.500,00

14. Custos
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Custo da Mercadoria Vendida (CMV) De forma simplificada podemos considerar como
o custo de reposição do estoque de mercadoria para revenda. Neste ramo, variando
entre 35% e 40% do faturamento da fornecedora dos kits.

A grande agregação de valor deste serviço é a conveniência e a oferta de alimentos
mais saudáveis, baseado em cardápios preparados por nutricionistas, que geram
benefícios para alunos, empregados e para própria empresa e/ou colégio que utiliza o
serviço. Outro tipo de agregação de valor neste ramo acontece quando as empresas
que montam o kit começam a verticalizar e partem para a produção própria de
sanduíches, bolos, doces, etc. Algumas empresas que atuam nesse ramo também
oferecem a opção de venda dos kits através de máquinas dispensadoras automática.
Sob medida para empresas e estabelecimentos comerciais com grande fluxo de
pessoas e que não podem parar nunca. As máquinas funcionam 24 horas por dia,
evitando perda de tempo; e oferece grande variedade de produtos. As máquinas
podem ser colocadas para vender produtos ao público, proporcionando conforto aos
usuários, modernidade e praticidade ao local, além de, eventualmente gerar lucro para
o estabelecimento. Ou, podem ser utilizadas para serviços subsidiados exclusivamente
para os funcionários, como opção de refeição coletiva dentro do Programa de
Alimentação do Trabalhador (PAT).

15. Diversificação/Agregação de Valor

O empresário que inicia neste ramo terá que dedicar boas horas de seu dia na
divulgação do trabalho de sua empresa fornecedora de kit merenda. O ideal é que o
empreendedor faça contatos pessoais diários para montar sua carteira de clientes.

Para isso ele poderá utilizar os meios de comunicação disponíveis (telefone, e-mail,
etc.) e realizar visitas pessoais aos principais colégios e empresas de sua região.
Como melhor maneira de apresentar o seu portfólio de produtos, o empresário deverá
mostrar a sua estrutura física, equipamentos e mão-de-obra disponível, dentre outros
recursos através de fotos e material gráfico, preparado para este fim (cartões de visita,
flyers, folders, etc.) e apresentação deste para que os clientes conheçam o potencial
de suas instalações e capacidade de distribuição dos kits pontualmente.

Seus funcionários devem ser treinados e estimulados a identificarem oportunidades de
divulgação para a empresa e contribuir neste sentido. Neste caso, a referências de
outros clientes que utilizam os kits ou mesmo do conhecimento pessoal do
empreendedor e de seus funcionários são importante para se “encurtar o caminho”.
Vale lembrar que divulgar a empresa, assim como planejar, controlar, produzir, re-
investir, dentre outras, são atividades perenes do trabalho do empreendedor.

16. Divulgação
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Neste sentido, visitas a feiras, desfiles e exposições do setor são importantes para
estabelecer contatos com futuros e atuais clientes e demais parceiros, aumentando as
chances de realizar e expandir negócios. A promoção de vendas é uma estratégia
bastante utilizada pelos empresários, incluindo: descontos, brindes, estímulos para a
compra de quantidades maiores etc.

A divulgação através de website na internet deve ser considerada, pois o acesso de
pessoas à rede cresce permanentemente e em larga escala. De acordo com a
estratégia de divulgação e orçamento disponível, poderão ser utilizados anúncios em
jornais de grande circulação, revistas e outdoor.

O segmento de MERENDA ESCOLAR, assim entendido pela CNAE/IBGE
(Classificação Nacional de Atividades Econômicas) 5611-2/01 como a atividade
devender e servir comida preparada,poderá optar pelo SIMPLES Nacional - Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas ME
(Microempresas) e EPP (Empresas de Pequeno Porte), instituído pela Lei
Complementar nº 123/2006, desde que a receita bruta anual de sua atividade não
ultrapasse a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) para micro empresa, R$
3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) para empresa de pequeno porte e
respeitando os demais requisitos previstos na Lei.

Nesse regime, o empreendedor poderá recolher os seguintes tributos e contribuições,
por meio de apenas um documento fiscal – o DAS (Documento de Arrecadação do
Simples Nacional), que é gerado no Portal do SIMPLES Nacional
(http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/):

• IRPJ (imposto de renda da pessoa jurídica);

• CSLL (contribuição social sobre o lucro);

• PIS (programa de integração social);

• COFINS (contribuição para o financiamento da seguridade social);

• ICMS (imposto sobre circulação de mercadorias e serviços);

• INSS (contribuição para a Seguridade Social relativa a parte patronal).

Conforme a Lei Complementar nº 123/2006, as alíquotas do SIMPLES Nacional, para
esse ramo de atividade, variam de 4% a 11,61%, dependendo da receita bruta auferida
pelo negócio. No caso de início de atividade no próprio ano-calendário da opção pelo
SIMPLES Nacional, para efeito de determinação da alíquota no primeiro mês de

17. Informações Fiscais e Tributárias
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atividade, os valores de receita bruta acumulada devem ser proporcionais ao número
de meses de atividade no período.

Se o Estado em que o empreendedor estiver exercendo a atividade conceder
benefícios tributários para o ICMS (desde que a atividade seja tributada por esse
imposto), a alíquota poderá ser reduzida conforme o caso. Na esfera Federal poderá
ocorrer redução quando se tratar de PIS e/ou COFINS.

Se a receita bruta anual não ultrapassar a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), o
empreendedor, desde que não possua e não seja sócio de outra empresa, poderá
optar pelo regime denominado de MEI (Microempreendedor Individual) . Para se
enquadrar no MEI o CNAE de sua atividade deve constar e ser tributado conforme a
tabela da Resolução CGSN nº 94/2011 - Anexo XIII
(http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/resolucao/2011/CGSN/Resol94.htm).

Neste caso, os recolhimentos dos tributos e contribuições serão efetuados em valores
fixos mensais conforme abaixo:

I) Sem empregado

• 5% do salário mínimo vigente - a título de contribuição previdenciária do
empreendedor;

• R$ 1,00 mensais de ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias.

II) Com um empregado: (o MEI poderá ter um empregado, desde que o salário seja de
um salário mínimo ou piso da categoria)

O empreendedor recolherá mensalmente, além dos valores acima, os seguintes
percentuais:

• Retém do empregado 8% de INSS sobre a remuneração;

• Desembolsa 3% de INSS patronal sobre a remuneração do empregado.

Havendo receita excedente ao limite permitido superior a 20% o MEI terá seu
empreendimento incluído no sistema SIMPLES NACIONAL.

Para este segmento, tanto ME, EPP ou MEI, a opção pelo SIMPLES Nacional sempre
será muito vantajosa sob o aspecto tributário, bem como nas facilidades de abertura do
estabelecimento e para cumprimento das obrigações acessórias.

Fundamentos Legais: Leis Complementares 123/2006 (com as alterações das Leis
Complementares nºs 127/2007, 128/2008 e 139/2011) e Resolução CGSN - Comitê
Gestor do Simples Nacional nº 94/2011.
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Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia de Alimentos – SBCTA. Website:
www.sbcta.org.br

Congresso Nacional da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição São Paulo –
SP Website: www.sban.com.br Tel.: (11) 3266-3399

FIPAN - FEIRA INTERNACIONAL DE PANIFICAÇÃO, CONFEITARIA E DO VAREJO
INDEPENDENTE DE ALIMENTOS Expo Center Norte - São Paulo - SP Website:
http://www.fipan.com.br/fipan2011

Fispal Fispal Food Service São Paulo - SP Organização: Brazil Trade Shows Edifício
Morumbi Square Av. Dr. Chucri Zaidan, 80 - 2° And. – Bl. C Brooklin - São Paulo, SP -
CEP 04583-110 Tel: +55 11 3598-7800 / +55 11 3598-7800 Fax: +55 11 3598-7801
Website: www.fispal.com E-mail: fispal.sp@fispa.com

Fispal Tecnologia – Feira Internacional de Embalagens, Processos e Logística para as
indústrias de Alimentos e Bebidas Organização: Brazil Trade Shows Pavilhão de
Exposições Anhembi Av. Olavo Fontoura, 1.209, Anhembi Parque - Santana São Paulo
- SP - Brasil - Cep 02001-900 Website: http://www.fispaltecnologia.com.br

Curso Programa Alimentos Seguros (SENAI, SESC, SEBRAE, SESI, SENASC e
SENAR) O Programa Alimentos Seguros orienta os empresários e capacita as
empresas do setor da indústria, do campo, do comércio, do transporte e da distribuição
a produzir, preparar e distribuir, com segurança, alimentos que primam pela qualidade.
Website: www.senai.br

18. Eventos

ABRANDH- Ação Brasileira pela Nutrição e Direitos Humanos Website:
www.abrandh.org.br ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária Website:
www.anvisa.gov.br ASBRAN - Associação brasileira de Nutrição Website:
www.asbran.org.br CFN - Conselho Federal de Nutricionistas Website: www.cfn.org.br
CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento Website:
www.conab.gov.br/conabweb CREN- Centro de Recuperação e Educação Nutricional
Website: www.unifesp.br/suplem/cren REBRAE - Rede Brasileira de Alimentação e
Nutrição do Escolar Website: www.rebrae.com.br SBGAN Sociedade Brasileira de
Gastronomia e Nutrição Website: www.sbgan.org.br

19. Entidades em Geral
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As normas técnicas são documentos de uso voluntário, sendo importantes referências
para o mercado. As normas técnicas podem estabelecer quesitos de qualidade,
desempenho, de segurança. Não obstante, pode estabelecer procedimentos,
padronizar formas, dimensões, tipos, usos, fixar, classificações ou terminologias e
glossários. Definir a maneira de medir ou determinar as características, como métodos
de ensaio. As Normas técnicas são publicadas pela ABNT (Associação Brasileira de
Normas técnicas).A norma técnica NBR ISO 22000 - Sistemas de gestão da segurança
de alimentos - Requisitos para qualquer organização na cadeia produtiva de alimentos.

20. Normas Técnicas

Abaixo relacionamos alguns termos retirados do Glossário Temático Alimentação e
Nutrição do Ministério da Saúde:

- Ácido graxo: É a unidade química constituinte da gordura, tanto de origem animal
quanto vegetal. Nota: o ácido graxo pode ser poliinsaturado, monoinsaturado ou
saturado.

- Alimentação, fem. Processo biológico e cultural que se traduz na escolha, preparação
e consumo de um ou vários alimentos.

- Alimentação saudável: Padrão alimentar adequado às necessidades biológicas e
sociais dos indivíduos e de acordo com as fases do curso da vida. Notas:

i) Deve ser acessível (física e financeiramente), saborosa, variada, colorida, harmônica
e segura quanto aos aspectos sanitários.

ii) Esse conceito considera as práticas alimentares culturalmente referenciadas e
valoriza o consumo de alimentos saudáveis regionais (como legumes, verduras e
frutas), sempre levando em consideração os aspectos comportamentais e afetivos
relacionados às práticas alimentares.

- Alimento diet: Alimento industrializado em que determinados nutrientes como
proteína, carboidrato, gordura, sódio, entre outros, estão ausentes ou em quantidades
muito reduzidas, não resultando, necessariamente, em um produto com baixas
calorias.

- Alimento light: Alimento produzido de forma que sua composição reduza em, no
mínimo, 25% o valor calórico e/ou os seguintes nutrientes: açúcares, gordura saturada,
gorduras totais, colesterol e sódio, comparado com o produto tradicional ou similar de
marca diferente.

21. Glossário
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icas de N

egócio- Composição dos alimentos: Descrição do valor nutritivo dos alimentos e de
substâncias específicas existentes neles, como vitaminas, minerais e outros princípios.

- Enriquecimento de alimentos: Adição de determinados nutrientes a alimentos com
baixo conteúdo em relação a determinados princípios nutritivos. Nota: são exemplos de
nutrientes: vitaminas, sais minerais, etc.

- Fracionamento de alimentos: Operações por meio das quais se divide um alimento
sem modificar a sua composição original.

- Programa de Alimentação ao Trabalhador (PAT) - Esse programa foi instituído em
1976 para as empresas oferecem melhores condições de alimentação para seus
funcionários. O trabalhador e a empresa são beneficiados com o programa. O
funcionário tem uma melhoria em sua qualidade de vida e trabalho, além de reduzir os
gastos com alimentação. Para as empresas, dedução de impostos, isenção de
encargos sociais e aumento na produção são algum benefícios.

- Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE): é o maior programa de
alimentação em atividade no Brasil e em 2011 irá contar com recursos do Governo
Federal da ordem de 3,1 bilhões de reais. O uso dos recursos do PNAE deve obedecer
ao que está previsto em lei, ou seja, devem ser utilizados no mínimo 70% dos recursos
na aquisição de produtos básicos para a merenda escolar servida na escola (arroz,
feijão, farinha de mandioca, mel de abelha, etc.) respeitando o hábito alimentar do local
e os preços de mercado destes produtos. Também não é permitida a compra de gás
de cozinha, utensílios em geral, nem o pagamento da mão de obra necessária para o
preparo da alimentação escolar (o que também dificulta a aquisição dos kits, pois este
tem o custo da mão-de-obra para montagem incluída no preço final). O PNAE tem
caráter suplementar, como prevê o artigo 208, incisos IV e VII, da Constituição Federal,
quando prevê que a Educação é dever do Estado (ou seja, das três esferas
governamentais: União, estados e municípios). O programa é acompanhado e
fiscalizado diretamente pela sociedade, por meio dos Conselhos de Alimentação
Escolar (CAEs), pelo Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE), pelo
Tribunal de Contas da União (TCU), pela Secretaria Federal de Controle Interno (SFCI)
e pelo Ministério Público.

- Contrate os fornecedores divididos por grupos: embalagens, laticínios, pães e
biscoitos, frutas, bebidas, etc. Conheça as linhas de produtos, preços, condições de
pagamento e os descontos oferecidos pela concorrência. Selecione como fornecedor
principal aquele que oferecer melhores condições, sem deixar de lado os não
selecionados. Manter-se atualizado em relação aos fornecedores não escolhidos será
importante para que você possa acompanhar preços e condições de venda,
promoções e novidades e poder negociar com seus fornecedores regulares.

22. Dicas de Negócio
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- Trabalhe sempre com produtos de boa qualidade e com fornecedores que
disponibilizem facilmente os produtos que você oferece. Lembre-se que a propaganda
positiva boca a boca é fundamental para o sucesso de sua empresa.

- Faça um cálculo bem feito do preço de venda dos kits, não tome como base apenas o
preço dos concorrentes. Estabelecer preços de venda competitivos é uma tarefa que
exige do empresário o conhecimento dos componentes que dão origem ao preço de
venda. A definição da estrutura de custos é parcela importante neste processo, uma
vez que possibilitará ao administrador saber quanto lucrou. Muitas empresas não
apuram seus custos e despesas de maneira precisa, e os preços de venda são obtidos
empiricamente. Essa prática mascara os custos e o lucro da empresa, acarretando
diversos problemas, tais como:

- Preço de venda abaixo do real, o que diminui os lucros da empresa.

- Preço de venda acima do real, o que dificulta as vendas.

- Esforço de venda não orientado para produtos mais lucrativos.

- Dificuldades para identificar e fixar ações para redução de custos e despesas, o que
poderá levar a empresa a operar com custos e despesas mais altas do que deveria.

Como conseqüência de um ou mais desses problemas, a empresa terá lucro e
rentabilidade menores, o que representa uma ameaça ao seu crescimento e até à sua
própria estabilidade econômico-financeira. O empresário deve ter sempre em mente
que, numa economia de mercado, quem define o preço de venda é o mercado.

Dentre as características desejáveis aos empreendedores do setor de fornecimento de
kit merenda destacamos: - Conhecer o ramo de alimentação, principais fornecedores,
indústrias e distribuidores.

- Ter grande capacidade para perceber novas oportunidades e agir rapidamente para
aproveitá-las

- Acompanhar o desempenho dos concorrentes.

- Saber negociar, vender benefícios e manter clientes satisfeitos. - Planejar e
acompanhar o desempenho da empresa. - Ser persistente e não desistir dos seus
objetivos.

- Conhecer os processos associados a formulação e venda dos kits e ter habilidade
para melhorá-los continuamente. - Manter o foco definido para a atividade empresarial.

23. Características Específicas do Empreendedor
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- Ter coragem para assumir riscos calculados.

- Estar sempre disposto a inovar e introduzir novos procedimentos.

- Ter habilidade para liderar a equipe de profissionais e relacionar-se com demais
parceiros (fornecedores e clientes).

- Ser flexível para trabalhar em horários noturnos, sábados, domingos e feriados.

CALIL, R.; AGUIAR, J. Nutrição e administração nos serviços de alimentação escolar.
São Paulo: Marco Markovitchi, 1999. 80p. PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO. Informativo Técnico SMG/DME nº 18/2008 – Agosto /2008. Disponível em
http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Projetos/merenda/Documentos/Informes_tecnicos/
08_09_12_kit_lanche_2008.pdf. Acesso em 26 fev 2011.

SERVIÇO BRASILEIRO DE RESPOSTAS TÉCNICAS. As Código da Solicitação:
1538. Palavra(s)-Chave: Escola; Alimento; Comercialização; Comércio; Alvará; Ensino;
Educação.

Solicitação: desenvolvimento de lanche escolar. Código da Resposta: 618
http://sbrt.ibict.br/. Acesso em 24 fev 2011. VIEIRA, I.C.;

Métodos de aceitação em merenda escolar Tese. Campinas (SP): Faculdade de
engenharia de alimentos e agrícola: Universidade de Campinas, 1981. Títulos de
periódicos especializados: Revista Bares e Restaurantes. Editora: Associação
Brasileira de Bares e Restaurantes – ABRASEL. Endereço: Rua Itápolis, 1468 –
Pacaembu - SP. Telefone: (11) 3664-7418 Website:
http://www.revistabareserestaurantes.com.br E-mail:
faleconosco@revistabareserestaurantes.com.br Revista Higiene Alimentar – Revista
on-line. Website: http://www.higienealimentar.com.br
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