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 A
presentação de N

egócio

Poke
Um alimento de origem havaiana vem conquistando clientes no Brasil. Trata-se do
Poke, uma mistura de arroz, cubos de peixe cru, e condimentos a gosto do cliente que
pode incluir frutas, folhas e molhos (geralmente a base de shoyu). Eles são servidos
em bowls (pequenas tigelas) e tem conquistado clientes por seu sabor e onda
saudável.

A palavra havaiana "Poke" significa "cortar" ou "fatiar", representado na forma que os
peixes crus vem em cubos, forma original como os ingredientes são apresentados
nesta proposta. Nasceu como prato caseiro no Havaii feito à base de atum-albacora-
havaiano (também conhecido como atum ahi), peixe comum nessa região. O Poke é
muito popular no Estado havaiano, a ponto de ser encontrado pronto até nas gôndolas
de supermercado. Lá, aparece com peixes e frutos do mar variados, especialmente
lula e polvo, os mais populares. Do Havaii chegou à Califórnia e daí rapidamente para
o resto do mundo, principalmente nos grandes centros urbanos antenados com
tendências.

O Poke lembra o Temaki (influência oriental) e o Ceviche, mas o grande diferencial é
que o Poke é diferente do sashimi, já que o peixe fica levemente marinado por conta
do contato com o molho, e também não é a mesma coisa que um ceviche pois o prato
peruano tem molho à base de limão, cujo ácido desencadeia um processo semelhante
ao cozimento.

Originalmente são feitos com cebola Maui, mas pela dificuldade de encontra-las no
Brasil, é possível adaptar para os ingredientes locais e claro, gosto dos clientes.
Também tem como base o arroz Gohan (arroz japonês, o mesmo usado no sushi) ou
folhas, o peixe em cubos, que pode ser atum, salmão ou peixe branco, marinado em
molho à base de shoyu e óleo de gergelim e acompanhado de fatias finas de abacate,
algas e gergelim.

Algumas Temakerias e restaurantes japoneses já estão inserindo o Poke em seu
cardápio mas os grandes centros urbanos estão abrindo lojas de vendas exclusivas de
Poke, se expandindo com grande velocidade que inclusive já estão disponibilizando
franquias.

O poke tem um único segredo: ele deve ser fresco. Deve ser feito na hora de servir.
Além disso, deve ser servido na tigela e comido com hashi.

Este documento não substitui o plano de negócio. Para elaboração deste plano
consulte o SEBRAE mais próximo.

1. Apresentação de Negócio
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O setor de alimentação é bastante competitivo, mas há certo grau de
complementaridade entre os estabelecimentos. Pode-se encontrar restaurantes, bares
e lanchonetes convivendo lado a lado, criando-se pólos de alimentação e opções
diversificadas para o consumidor.

De acordo com o IFB (Instituto Foodservice Brasil), o mercado de food service, ou de
alimentação fora do lar, no período entre 2011 e 2014 cresceu a taxas de 9% ao ano,
saindo de R$ 121 bilhões para R$ 157 bilhões de geração de receita. O mercado é
bastante amplo dado à diversidade de restaurantes e hábitos alimentares de cada
região. O hábito de alimentação fora de casa é cada vez mais crescente e
correspondeu a 33,3%, em 2014, dos gastos dos brasileiros com alimentos.

Ainda com os indicadores de emprego e renda caindo, observa-se que o consumo de
alimentos fora de casa não está diminuindo. Segundo o IBGE isso ocorre devido ao
hábito e a rotina já estabelecida da população em alimentar-se fora de casa, a falta de
tempo de preparo da comida em casa e a participação crescente da mulher no
mercado de trabalho.

Em estudo feito em 2015 pela ABRASEL do Paraná, em parceria com Núcleo de
Estudos e Laboratório de Excelência em Serviços da Universidade Positivo, para 64%
das pessoas os hábitos estão mudando por causa da diminuição de renda devido à
chamada "crise". De acordo com a pesquisa, os clientes não deixaram de comer fora,
mesmo com a economia na ponta do lápis, o público não abre mão da qualidade. Para
66% dos entrevistados, este ainda é o fator decisivo na hora de escolher um
estabelecimento. O preço foi um dos últimos itens citados. Esse dado comprova que a
chave para manter o movimento não é diminuir o preço, mas sim oferecer produtos de
qualidade e um ótimo serviço.

Segundo o IFB (2014), dentre as principais razões que levam um consumidor a
escolher os locais em que realiza suas refeições fora do lar é o relacionamento e a
conveniência. O consumo ocorre prioritariamente nos dias de semana (mais de 70%) e
o principal momento de refeição (chamado de “day-part”) é o almoço, com mais de
34% de todas as refeições do dia todo. Cabe um destaque para uma forte incidência
de pessoas que consomem também um lanche da tarde, que já aparece como o
segundo momento mais importante do dia no consumo fora do lar.

Convém esclarecer que food service é definido como a venda de alimentos e bebidas
para consumo imediato, preparados por operadores (restaurantes, padarias,
lanchonetes, etc.) e consumido no próprio estabelecimento ou em outros locais como
na própria casa do consumidor através de serviço de delivery.

É importante que o empreendedor se dedique a conhecer sobre o mercado em que
pretende atuar. As mudanças são constantes e informações atualizadas tem grande
valor para a tomada de decisões.

2. Mercado

Ideias de Negócios  | www.sebrae.com.br 2

www.sebrae.com.br


 M
ercado

O mercado deve sempre ser analisado considerando-se três vertentes, basicamente: o
consumidor, o concorrente e o fornecedor.

É preciso que o empreendedor busque informações e defina qual o público que
pretender atender em sua Casa de Poke, até mesmo para determinar a variedade de
produtos que atenda as necessidades e expectativas desta esperada clientela.

Da mesma forma, é fundamental a dedicação para conhecer o mercado fornecedor,
identificar as condições de fornecimento de tudo que é necessário e estudar possíveis
parcerias.

Não menos importante é lançar um olhar atencioso para o mercado concorrente. O
empreendedor deve se dedicar a conhecer os concorrentes e suas formas de atuação:
cardápio oferecido, local, condições oferecidas, preços, diferenciais, etc.

O estudo do mercado em que se pretende instalar o restaurante havaiano, ou Casa de
Poke, bem como uma visão global do mercado, será um aspecto diferencial na
definição das estratégias de atuação da empresa.

Para conhecer melhor o mercado, sugere-se a realização de uma pesquisa, que não
precisa ser sofisticada, dispendiosa - em termos financeiros - ou complexa. Ela pode
ser elaborada de forma simplificada e aplicada pelo próprio empreendedor, que deve
buscar as orientações necessárias para tal etapa de desenvolvimento do projeto de
sua empresa.

O risco de abrir as portas de um restaurante sem conhecimento do mercado
consumidor, concorrente e fornecedor aumenta exponencialmente.

Ameaças e Oportunidades

Os empreendedores devem se preparar para antever possíveis riscos e, a partir daí,
lançar mão de ações estratégicas que diminuam as ameaças e aumentem as
possibilidades de atrair e aproveitar oportunidades para favorecer o sucesso de seu
negócio.

As oportunidades de negócios são definidas pelas possibilidades de bons resultados
que o empreendedor vislumbra ao implantar um novo empreendimento.

As ameaças para o negócio são definidas como situações não controláveis pelo
empreendedor e que podem interferir de maneira a reduzir ou impedir os resultados
esperados para o negócio.

Para a identificação de ameaças e oportunidades é importante ficar atento às
mudanças na economia, aos sinais do mercado, às tendências, necessidades e
expectativas dos consumidores, ao mercado concorrente, e ao mercado fornecedor.

Possíveis ameaças:
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- Excesso de concorrência, principalmente de Temakerias e Food Trucks;

- Alta carga trabalhista e tributária, devido aos dias e horários de funcionamento;

- Turn over ou rotatividade de funcionários e qualificação profissional;

- Situação econômica do consumidor;

- Falta de Segurança no local do empreendimento;

- Custo alto de insumos;

- Curva de expansão atingir maturidade, isto é, o negócio deixando de ser inovador,
podendo haver redução de interesse do consumidor.

- Crises econômicas: podem afetar todos os setores da economia e na capacidade de
consumo. As crises também interferir na capacidade financeira de investimento no
negócio.

- Desequilíbrios climáticos: considerando a origem de boa parte dos produtos utilizados
de recursos naturais, eventuais desequilíbrios climáticos podem afetar a oferta de
alguns deles, principalmente os pescados.

- Concorrência direta e indireta: o mercado concorrente pode oferecer vantagens para
conquistar seus atuais clientes, sejam outros restaurantes ou opções de alimentação
fora do lar.

Oportunidades que podem ser vislumbradas:

- Trabalhar com produtos de origem regional sempre que possível, promovendo um
ciclo sustentável de desenvolvimento da econômica local.

- Implantação e desenvolvimento de um negócio sustentável, adotar práticas
sustentáveis para implantação e gestão do negócio.

- Associação a comunidades e projetos sociais locais para busca de mão de obra,
visando à geração de emprego e/ou trabalho e renda, por exemplo.

- Aumento da busca por uma alimentação saudável, é crescente a valorização da
qualidade de vida atrelada também a alimentação. Digitais influencers, nutricionistas
com perfis em redes sociais que promovam este produto.

- Busca por alimentação fornecida de forma ágil e com qualidade, valorização do
tempo e qualidade de atendimento.

- Atuar em nichos de mercado, pesquisar, identificar e fornecedor produtos que
atendam necessidades de grupos específicos de clientes.
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Em geral a escolha de um ponto comercial para a venda de Poke deve considerar a
circulação do público alvo deste negócio. O empreendedor deve dar preferência a
regiões centrais e pontos de bairros que apresentem circulação de pessoas e fácil
acesso como, por exemplo, locais próximos a centros comerciais e de entretenimento,
praças de alimentação, bairros movimentados, dentre outros.

Analisar a frequência, horários de maior movimento, fluxo de pessoas, perfil das
pessoas circulantes na área em questão, entre outras informações, são aspectos que
podem colaborar na decisão do local para o restaurante havaiano.

O público-alvo é parte importantíssima no empreendimento. Conhecer a faixa etária,
hábitos e faixas salariais são alguns dos itens necessários para esta definição. Sem
dúvida alguma, a diferenciação é conseguida pela higiene, qualidade e variedade dos
sabores oferecidos, além do bom atendimento aos clientes. Outros itens a serem
considerados incluem visibilidade, acesso e segurança do local. Alguns detalhes
devem ser observados na escolha do imóvel:

    •  Avaliar se os custos de aluguel, taxas, adaptação e manutenção são compatíveis
com o orçamento de investimento e despesas;

    •  Avaliar se o imóvel atende às necessidades operacionais referentes à localização,
capacidade de instalação do negócio, possibilidade de expansão, características da
vizinhança e disponibilidade dos serviços de água, energia elétrica, esgoto, telefone e
internet;

    •  Verificar se o ponto é de fácil acesso, possui local para carga e descarga de
mercadorias e conta com serviços de transporte coletivo nas redondezas;

    •  Observar se o local está sujeito a inundações ou próximo a zonas de risco;

    •  Checar se o imóvel está legalizado e regularizado junto aos órgãos públicos
municipais; verificar se houve alguma obra anterior à instalação do negócio no local,
aumentando, modificando ou diminuindo a área primitiva (a planta do imóvel deve estar
aprovada pela Prefeitura);

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

    •  Conferir se as atividades a serem desenvolvidas no local respeitam a Lei de
Zoneamento ou o Plano Diretor do Município;

3. Localização
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    •  Pesquisar e observar o que a legislação local determina sobre o licenciamento de
letreiros e placas de sinalização;

    •  Pesquisar e seguir as orientações quanto às instalações sanitárias, uma vez que
no restaurante são manipulados alimentos.
    •  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Para registrar uma empresa, a primeira providência é contratar um contador
profissional legalmente habilitado para elaborar os atos constitutivos da empresa,
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. Para
legalizar a empresa, é necessário procurar os órgãos responsáveis para as devidas
inscrições e registros:

- Realizar pesquisa prévia comercial junto à Prefeitura da cidade, para se certificar da
possibilidade de implantar um restaurante havaiano no local escolhido;

- Pesquisar nome/marca na Junta Comercial e INPI Instituto Nacional de Propriedade
Intelectual;

- Registrar o contrato social na Junta Comercial;

- Solicitar inscrição na Secretaria da Receita Federal – obtenção do CNPJ;

- Solicitar inscrição na Secretaria Estadual de Fazenda – obtenção da Inscrição
Estadual;

- Solicitar alvará de funcionamento junto à Prefeitura Municipal;

- Solicitar enquadramento na Entidade Sindical Patronal (empresa ficará obrigada a
recolher anualmente a Contribuição Sindical Patronal);

- Fazer cadastramento junto à Caixa Econômica Federal no sistema “Conectividade
Social – INSS/FGTS”.

- Corpo de Bombeiros Militar.

- Verificar outras licenças e registros necessários.

O restaurante de comida havaiana e venda de Poke é a atividade sujeita ao regime de
fiscalização sanitária. A fiscalização sanitária é obrigatória na fabricação de alimentos,
por força do disposto no Decreto - Lei nº 986, de 21 de outubro de 1969, Resolução -
RDC/ANVISA nº 216, que instituiu o Regulamento Técnico de Boas Práticas para
Serviços de Alimentação e Portaria nº 326 da Secretaria de Vigilância Sanitária do

4. Exigências Legais e Específicas
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Ministério da Saúde, de 30 de Julho de 1997. É indispensável que o empreendedor
solicite informações detalhadas, sobretudo de ordem higiênico sanitária, junto à
autoridade sanitária municipal, antes de iniciar a atividade do empreendimento.

A fabricação de alimentos pelo restaurante de comida havaiana e venda de Poke pode
sujeitar o empreendimento à responsabilidade técnica. Neste caso, fica evidenciada a
necessidade de consulta prévia à Vigilância Sanitária, no intuito de se verificar a
exigência de profissional devidamente inscrito no Conselho de Classe, como o
Responsável Técnico. É preciso obter alvará de licença sanitária, adequando às
instalações de acordo com o Código Sanitário (especificações legais sobre as
condições físicas). Em âmbito federal a fiscalização cabe a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária, já em âmbito estadual e municipal fica a cargo das Secretarias
Estaduais e Municipais de Saúde (quando for o caso).

As principais exigências legais aplicáveis a este segmento são:

- Lei nº 6.437, de 20.08.77 e alterações posteriores - configura infrações à legislação
sanitária federal e estabelece as sanções respectivas e a necessidade da
responsabilidade técnica;

- Lei nº 12.389 de 11 de Outubro de 2005 - dispõe sobre a doação e reutilização de
gêneros alimentícios e de sobras de alimentos e dá outras providências;

- Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - o Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe
a venda à criança ou ao adolescente de bebidas alcoólicas dentre outros itens;

- Resolução RDC nº 91, de 11 de maio de 2001 - aprova o Regulamento Técnico:
Critérios Gerais e Classificação de Materiais para Embalagens e Equipamentos em
Contato com Alimentos, constante do Anexo desta Resolução;

- Resolução RDC nº 216, de 15 de setembro de 2004 - dispõe sobre Regulamento
Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação;

- Resolução RDC nº 218, de 29 de julho de 2005 - dispõe sobre Regulamento Técnico
de Procedimentos Higiênico-Sanitários para Manipulação de Alimentos e Bebidas
preparados com Vegetais;

- Portaria nº 326/97 - Regulamento Técnico sobre as Condições Higiênico-

Sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação para Estabelecimentos
Produtores/Industrializadores de Alimentos;

- Portaria nº 185 de 13/05/1997 - Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de
Peixe Fresco (Inteiro e Eviscerado);

- Portaria nº 1.428/93 - Regulamento Técnico para Inspeção Sanitária de Alimentos. A
manipulação e a montagem de cardápios alimentares devem ser realizadas por
profissionais tecnicamente qualificados. Poderão ser encontrados na Resolução CFN
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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 nº 378, de 28 de dezembro de 2005, que dispõe sobre o
registro e cadastro de Pessoas Jurídicas nos Conselhos Regionais de nutricionistas e
dá outras providências. Essa legislação federal pode ser complementada pelos órgãos
estaduais e municipais de vigilância sanitária, visando abranger requisitos inerentes às
realidades locais e promover a melhoria das condições higiênico-sanitárias dos
serviços de alimentação. Em alguns Estados e Municípios, os estabelecimentos que
produzem e/ou manipulam alimentos somente podem funcionar mediante licença de
funcionamento e alvará expedido pela autoridade sanitária competente. A vistoria no
estabelecimento segue o código sanitário vigente e é feita pelos fiscais da prefeitura
local.

Código de Defesa do Consumidor

As empresas que fornecem serviços e produtos no mercado de consumo devem
observar as regras de proteção ao consumidor, estabelecidas pelo Código de Defesa
do Consumidor (CDC). O CDC, publicado em 11 de setembro de 1990, regula a
relação de consumo em todo o território brasileiro, na busca de equilibrar a relação
entre consumidores e fornecedores. O CDC somente se aplica às operações
comerciais em que estiver presente a relação de consumo, isto é, nos casos em que
uma pessoa (física ou jurídica) adquire produtos ou serviços como destinatário final.
Ou seja, é necessário que em uma negociação estejam presentes o fornecedor e o
consumidor, e que o produto ou serviço adquirido satisfaça as necessidades próprias
do consumidor, na condição de destinatário final. Portanto, operações não
caracterizadas como relação de consumo não está sob a proteção do CDC, como
ocorre, por exemplo, nas compras de mercadorias para serem revendidas pela casa.
Nestas operações, as mercadorias adquiridas se destinam à revenda, e não ao
consumo da empresa. Tais negociações se regulam pelo Código Civil brasileiro e
legislações comerciais específicas. Alguns itens regulados pelo CDC são: forma
adequada de oferta e exposição dos produtos destinados à venda; fornecimento de
orçamento prévio dos serviços a serem prestadas; cláusulas contratuais consideradas
abusivas; responsabilidade dos defeitos ou vícios dos produtos e serviços; os prazos
mínimos de garantia; cautelas ao fazer cobranças de dívidas.

Considerando que este é um alimento de consumo rápido pelos clientes, este
restaurante não exige uma estrutura física de grande espaço. É recomendado que se
tenha mesas e balcões considerando a agilidade de consumo ou mesmo uma estrutura
que abrange a parte de serviços do negócio a depender de sua localização (como
praças de alimentação). Recomenda-se uma estrutura de 40m2 considerando:

5. Estrutura
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    •  área de estoque;
    •  ambiente de produção do Poke (cozinha);
    •  área de atendimento e caixa;
    •  banheiros;
    •  área das mesas e balcões de refeição.
    •  kja.kfjhqkjhgqq
O espaço deve ser dividido entre as áreas de produção e de atendimento. Um
arquiteto poderá ajudar a definir o arranjo físico ideal, de acordo com o imóvel
escolhido e as exigências legais para instalação de restaurantes, e orientando em
questões tais como: fluxo de operação, instalação de equipamentos, letreiros e
sinalização, cores mais adequadas (que estimulam o apetite, que provoquem
animação, etc.).

Os restaurantes havaianos devem ser mantidos nas mais perfeitas condições de
ordem e higiene, inclusive no que se refere ao pessoal e ao material. Além disso, a
empresa deve proporcionar aos seus funcionários e clientes instalações físicas
adequadas, com um ambiente arejado, limpo, com claridade e dentro das normas de
segurança pré-estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros, que irá fazer a vistoria e liberar
o funcionamento do empreendimento.

É imprescindível que o empreendedor pesquise sobre as normas vigentes no que se
refere às questões Sanitárias para instalação do empreendimento. Alguns Estados e
Municípios estabelecem normas e regras específicas que devem ser, portanto,
rigorosamente obedecidas. Para obter informações sobre este assunto consulte a
ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e as Secretarias Estadual e
Municipal de Vigilância Sanitária, conforme a localidade a ser instalada o
empreendimento.

A área reservada para estoque deverá ser bem protegida, arejada e separada do
público. A área destinada ao público deverá ter banheiros masculinos e femininos. Em
instalações com área reduzida, com apenas um pequeno balcão e sem lugar para
sentar, poderá ter apenas um lavabo. O que é indispensável é que o tamanho seja
suficiente para alocar o mobiliário e os equipamentos sem prejudicar o fluxo dos
colaboradores e dos clientes.

A disposição dos equipamentos deve estar de acordo com a sequência de utilização,
para que haja o menor trânsito possível de pessoal, e os equipamentos fixos devem
permitir fácil acesso e limpeza adequada.

Outra opção é a implementação de um serviço de entrega em domicílio (delivery). Para
este decisão o empreendedor precisa avaliar os investimentos necessários, pois é
fundamental oferecer um atendimento ágil e de qualidade aos clientes caso esta seja
uma das opções de atendimento do restaurante havaiano.

O empreendedor pode optar pelas duas formas básicas de atendimento cliente: no
próprio restaurante e por serviço de entrega em domicílio, acionado por telefone, site,
aplicativos ou outros meios móveis de comunicação.
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A perecibilidade dos produtos é item que merece atenção especial, por isso a
importância de se ter os equipamentos instalados em local adequado, proporcionando
correta e eficiente manipulação dos alimentos para a manutenção da qualidade dos
produtos a serem oferecidos.

Importantes observações:

    •  Pisos e paredes: ser de material lavável, de preferência azulejos e de cor branca.

    •  Ralos: devem ter tampa tipo ‘abre-fecha’ ou serem devidamente cobertas para não
permitir a entrada de insetos.

    •  Iluminação: aproveitar a luz natural sempre que possível. Quanto às artificiais, dê
preferência para as lâmpadas de consumo econômico de energia.

    •  Local de armazenamento e manipulação: deve ser local independente, onde não
devem transitar substâncias tóxicas, com área independente para higiene e guarda de
utensílios de preparação.

    •  Higiene: deve possuir lavatórios exclusivos e em posição estratégica para que os
funcionários façam a higienização das mãos. Para maiores informações, consultar as
Secretarias de Saúde e Vigilância Sanitária do Estado e Município.
Algumas dicas e orientações quanto à sustentabilidade, considerando o aspecto
estrutural do negócio:

    •  Utilizar lâmpadas de consumo econômico de energia, mantendo-as apagadas
quando não necessárias, como já comentado;

    •  Instalar recipientes para descarte de resíduos, considerando a coleta seletiva de
materiais;

    •  Verificar e corrigir eventuais vazamentos de água;

    •  Verificar e corrigir eventuais falhas de estrutura elétrica;

    •  Consumir de forma conscientemente água, energia elétrica e demais recursos;

    •  Utilizar produtos de limpeza que não agridam o meio ambiente ou causem
quaisquer danos às pessoas que os manipulem;

    •  Promover a acessibilidade de pessoas com necessidades especiais.
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A composição da equipe de trabalho irá depender da estrutura do empreendimento.
Basicamente, ela deverá ser composta por:

    •  equipe de cozinha e preparo dos alimentos;
    •  atendentes para balcão;
    •  auxiliar de cozinha e;
    •  caixa, sendo que este último pode exercer também a função de gerente do
estabelecimento e pode até ser o próprio empreendedor.
Pode ser necessário a contratação de garçons.

Para contratar colaboradores o empreendedor deverá considerar questões essenciais
no atendimento aos clientes, tais como: cordialidade, equilíbrio emocional, capacidade
de identificar as necessidades dos clientes, agilidade e presteza no atendimento.

Quando vão a um restaurante, as pessoas não querem apenas comer; querem
também ser bem atendidas e ter acesso a uma comida saborosa e em um ambiente
agradável.

Conhecer as características de cada produto, seus fatores nutricionais, forma de
preparo, manejo, cuidados com higiene e limpeza, são fatores que devem ser objeto
de treinamento para todos os colaboradores e com previsão de atualização constante.

Pequenos detalhes, como garçons bem-humorados, vestidos adequadamente e
educados, podem contribuir para que o cliente retorne e indique o restaurante a outras
pessoas.

A apresentação pessoal dos funcionários é fator de diferenciação neste tipo de
negócio. Portanto, é indicado fornecer uniforme e EPIs (equipamentos de proteção
individual), se forem necessários e que atendam às especificidades legais e em
volume que permita aos colaboradores fazer as devidas trocas durante a jornada
semanal. Deve-se dar atenção especial à limpeza, asseio e higiene das pessoas e
instalações.

É necessário cuidado especial com o manejo dos alimentos e com a temperatura de
conservação, para evitar prejuízos e fornecer produtos de qualidade ao cliente.

Ressalta-se a importância da higiene no processo de trabalho:

- Higiene pessoal: especial cuidado com a correta forma de lavar as mãos e frequência
deste procedimento;

- Higiene com os utensílios e equipamentos: lavá-los e higienizá-los da forma indicada
pela legislação sanitária vigente e na frequência orientada;

6. Pessoal
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- Higiene com o ambiente e as instalações: lavar e higienizar da forma indicada pela
legislação sanitária vigente e na frequência orientada

A higiene é fundamental para propiciar um ambiente de trabalho saudável e, como já
comentado e acima de tudo, assegurar aos clientes produtos de qualidade.

Deve-se estar atento para a Legislação Trabalhista e para a Convenção Coletiva do
Sindicato dos Trabalhadores no Comércio, utilizando-as como balizadoras dos salários
e orientadoras das relações trabalhistas.

É recomendável a adoção de uma política de retenção de pessoal, oferecendo
incentivos e benefícios. Assim, o restaurante poderá diminuir níveis de rotatividade e
obter vantagens como a diminuição de custos com recrutamento, seleção, demissões
e treinamento de novos funcionários.

Promover a qualificação e desenvolvimento dos integrantes da equipe de trabalho,
bem como favorecer um ambiente propício ao desempenho de todas as atividades,
contribui para que o negócio consiga alcançar sua sustentabilidade econômica.
Provavelmente também deixará as pessoas mais satisfeitas e realizadas com sua
atuação profissional.

É indicado procurar o SEBRAE mais próximo para buscar apoio no que diz respeito às
estratégias de podem ser adotadas para gestão de pessoas, considerando a realidade
do empreendimento.

Também se recomenda contato com profissional contabilista local para verificar
procedimentos legais para contratação de pessoas.

Algumas dicas:

- Lembre-se que, como empreendedor diante do de seu negócio, as ações da equipe
serão reflexo, em boa parte, da sua postura;

- Estabelecer claramente as regras de trabalho e convivência;

- Cumprir exigências trabalhistas legais;

- Promover, sempre que possível, o conhecimento pelos colaboradores de outras
funções além da sua função principal.

- Incentivar o desenvolvimento pessoal e profissional da equipe.
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A posição e a distribuição dos móveis e equipamentos, balcões de atendimento,
depósito, entre outros é importante para a integração dos serviços a serem executados
por sua empresa a fim de atingir satisfatoriamente a produção desejada. É importante
lembrar que a harmonia entre o layout interno (ambiente, decoração, facilidade de
movimentação, luminosidade, entre outros) e o layout externo (vitrinas, fachada,
letreiros, entradas e saídas, estacionamento, entre outros) e os benefícios decorrentes
são algumas das impressões que o cliente leva da empresa.

Os itens básicos entre móveis e equipamentos são:

- freezer;

- geladeira;

- fritadeira elétrica ou a gás industrial;

- processadores de alimentos;

- balcões térmicos – frio com bancada de mármore para preparo dos temakis;

- minibalcões tipo vitrine refrigerados para exposição dos peixes;

- balcões de atendimento aos clientes;

- cadeiras e/ou banquetas;

- utensílios de cozinha (panelas, talheres, tabuleiros, pratos, copos em diferentes
formatos, toalhas, porta guardanapos e facas especiais para corte de peixe e algas);

- máquina registradora;

- Emissor de Cupom Fiscal;

- mesas suspensas;

- material de escritório em geral;

- telefone;

- computador;

- ar-condicionado.

A quantidade de móveis e equipamentos deverá ser definida conforme o porte do

7. Equipamentos
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empreendimento, a estrutura e espaço escolhidos, de forma a garantir o eficiente e
eficaz funcionamento da Temakeria.

O empreendedor deverá consultar os fabricantes dos equipamentos para conhecer o
tempo de obsolescência de cada um deles.

A prática de realizar manutenções preventivas é adequada para os empreendedores,
de forma a reduzir gastos com manutenções corretivas.

Os equipamentos devem ser verificados constantemente quanto ao seu consumo de
energia, para evitar desperdício e, em especial para assegurar a manutenção da
qualidade dos produtos que serão utilizados para elaborar e fornecer os temakis.

Vale lembrar que os colaboradores devem ser capacitados para manusearem os
equipamentos adequadamente, minimizando-se a chance de acidentes no ambiente de
trabalho. Ainda, se necessário, é fundamental disponibilizar e orientar o uso de EPI –
equipamento de proteção individual.

É indicado que o empreendedor analise a aquisição de equipamentos de segurança,
como alarmes e a contratação de seguro para as instalações.

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 frequência 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 a produção e 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.

8. Matéria Prima/Mercadoria
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Portanto, o estoque dos produtos deve ser mínimo, visando gerar o menor impacto na
alocação de capital de giro. O estoque mínimo de matéria-prima e demais insumos
deve ser calculado levando-se em conta o número de dias entre o pedido de compra e
a entrega dos produtos na sede do empreendimento.

A principal mercadoria a ser comercializada no restaurante havaiano é o Poke.
Entretanto o estabelecimento pode vender também:

    •  bebidas (água mineral com e sem gás, refrigerantes, sucos, chás, kombucha,
bebidas álcólicas como cervejas, vinhos, saquês);
    •  sobremesas (interessante serem a base de frutas ou ingredientes locais);
Além de outros tipos de comidas correlatas ao Poke, como:

    •  saladas
    •  comidas chinesas (noodles, yakisobas)
    •  sopas
    •  sushis e sashimis
    •  temakis
    •  ceviche
Os ingredientes base para uma Poke são: arroz Gohan (arroz japonês, o mesmo
usado no sushi), peixes (especialmente, salmão, atum e peixe branco), algas, molho a
base de shoyu e adicionais que compõe o cardápio como frutas, abacate, macarrão,
folhas etc. A matéria-prima deve-se basear no cardápio a ser comercializado.

A compra do pescado fresco deve ser realizada diariamente. Neste sentido, a
disponibilidade de fornecedores e a qualidade do pescado são essenciais para o
sucesso deste negócio. Locais distantes dos centros de fornecimentos precisam
adaptar o seu cardápio, utilizando pescados e outros ingredientes disponíveis no
mercado local.

É importante avaliar e verificar se o fornecedor segue as determinações da ANVISA e
do Ministério da Agricultura, em relação à manipulação e conservação do pescado e,
conhecer os produtos para reconhecer possíveis alterações no seu aspecto e
condições para o consumo humano. Faz parte deste trabalho realizar uma pesquisa de
mercado a fim de desenvolver parcerias com fornecedores que melhor atenda às suas
necessidades.

Considerando a perecibilidade das mercadorias vendidas num restaurante havaiano, o
estudo do mercado fornecedor será muito importante para determinar volume e
condições de compras, entre outras decisões.

É necessário se certificar de que os peixes, algas, entre outros, sejam adquiridos de
fornecedores certificados para tal produção e fornecimento, de forma a garantir a
qualidade dos produtos que serão oferecidos.
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O empreendedor deve se organizar para as diversas atividades relacionadas ao
funcionamento de um Restaurante Havaiano:

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: O horário de funcionamento dependerá do público
que se pretende atingir, além da localização do estabelecimento. Geralmente, trabalha-
se além do horário de atendimento aos clientes, em tarefas como compras de
mercadorias, limpeza, preparo dos alimentos, administração geral do empreendimento,
etc.

COMPRA DE MATÉRIA PRIMA E INSUMOS: A própria rotina do estabelecimento é
que fornecerá dados para a estruturação do programa de compras. Embora o sistema
de trabalho varie de um estabelecimento para outro, algumas rotinas são comuns a
todos eles. Diariamente, o empreendedor deverá certificar-se de que todos os itens do
cardápio estão disponíveis e de que a casa está em perfeitas condições de higiene. É
recomendável que a verificação de estoque seja feita logo após o fechamento do
estabelecimento, quando também será feita a limpeza. No dia seguinte, a rotina
prosseguirá com a realização das compras necessárias, com posterior recepção (se for
o caso) e armazenagem dos produtos. Produtos não perecíveis ou congelados
poderão ser comprados dentro de prazos maiores. É importante que os peixes sejam
sempre frescos, preferencialmente recebidos diariamente.

ARMAZENAGEM E CONTROLE DE ESTOQUE: As dependências onde se guardam
alimentos, sejam refrigeradas ou não, devem ser limpas no mínimo duas vezes por
semana, quando não é possível fazê-lo todos os dias. Na geladeira, todos os alimentos
devem ser conservados tampados, e periodicamente deve-se retirar dali alimentos
velhos, se houver. Os prazos de validade dos alimentos devem ser cuidadosamente
observados. Para maiores informações consulte a Resolução RDC nº. 216 -
Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação da ANVISA;

Durante todo o funcionamento do restaurante é fundamental manter atenção para
evitar fatores que acelerem a deterioração dos peixes, entre outros recursos, como
falta de higiene. É preciso lembrar que, naturalmente, os peixes sofrem processo de
deterioração.

CARDÁPIO: apesar de um restaurante havaiano (poder) ter um cardápio não restrito
aos Pokes, montar um estabelecimento desta natureza significa trabalhar com um
cardápio composto, essencialmente, por um produto carro chefe e suas variações. Ao
mesmo tempo em que este perfil de cardápio restringe a fatia de consumidores
àqueles apreciadores do produto, a possibilidade de variação de recheios permite a
formação de uma clientela variada. Neste caso a imaginação é o limite. Isso não quer
dizer que trabalhar com um cardápio muito variado de sabores seja a opção ideal para
todos os casos. É por isto que um dos itens de grande importância para o sucesso de
uma Casa de Poke, juntamente com a qualidade dos produtos, é a seleção do
cardápio oferecido. É fundamental para o sucesso do negócio que ele seja bem

9. Organização do Processo Produtivo
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planejado, considerando-se diversos aspectos tais como: custo, praticidade, demanda,
dentre outros fatores. É preciso conferir junto aos clientes a satisfação com o cardápio
oferecido, identificando possibilidades de oferecer outras opções.

    •  DESCRIÇÃO DO PROCESSO OPERACIONAL
- Antes da abertura ao público: verificar os níveis de estoques de alimentos e bebidas;
abastecer o restaurante com os insumos necessários para seu funcionamento; limpar o
ambiente e mantê-lo limpo; preparar o caixa com troco.

- Durante o funcionamento: atender aos clientes; manter limpo e arrumado o balcão e
demais itens da instalação; fechar as contas com rapidez, receber e emitir as notas
fiscais.

- Fechamento do estabelecimento: fechar e conferir o caixa; conferir o estoque; limpar
o ambiente; lavar todos os utensílios e guardá-los; recolher o lixo; fechar o restaurante.

Com o funcionamento do novo negócio, estabelece-se um novo desafio: a sua gestão
competitiva, capaz de oferecer ao mercado os melhores produtos e serviços e
assegurar o melhor retorno do capital investido. Gerenciar o negócio significa colocar à
prova o talento, o conhecimento e a experiência do empreendedor, dentro do mais
elevado grau de profissionalismo.

Administrar é o processo de planejamento, organização, liderança e controle do
trabalho de todos que fazem parte direta ou indiretamente da empresa e o uso de
todos os recursos organizacionais para que se atinjam os objetivos estabelecidos. Tais
informações e formações podem ser adquiridas através de treinamentos, cursos,
palestras e consultorias.

O SEBRAE mais próximo pode ser consultado para busca de informações sobre
planejamento e gestão.

Existem diversos sistemas informatizados (pacotes de software) que podem auxiliar o
empreendedor na gestão de seu restaurante havaiano. São várias as opções que
podem atender as necessidades do empreendedor, que incluem caixas eletrônicas
isoladas ou integradas, impressoras de notas fiscais nos caixas, etc.

Antes de se decidir pelo sistema a ser utilizado o empreendedor deve avaliar o preço
cobrado, incluindo a manutenção e suas necessidades de gestão da empresa.
Adicionalmente, deve verificar a sua conformidade em relação à legislação fiscal
municipal, estadual e federal, a facilidade de suporte e atualizações oferecida pelo
fornecedor. Ainda, deve verificar se o aplicativo possui funcionalidades tais como:
Controle dos dados sobre faturamento/vendas; gestão de caixa e bancos (conta

10. Automação
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corrente), controle do estoque e validade de produtos; organização de compras e
contas a pagar; emissão de pedido a cozinha; controle de taxa de serviço; lista de
espera; relatórios e gráficos gerenciais para análise real do faturamento do
restaurante.

Outras formas de atuação podem ser feitas quanto a segurança do estabelecimento,
como instalação de câmeras de segurança e alarmes.

O canal de distribuição é um ponto importante neste negócio já que ele vai definir a
organização do processo produtivo do restaurante havaiano.

Caso exista uma loja física para consumo do Poke no próprio restaurante, o principal
canal de distribuição é a venda direta no próprio estabelecimento. Isto exige um ponto
comercial em local apropriado para alimentação e um bom atendimento aos clientes,
que pode consumir o Poke no próprio estabelecimento, ou, se preferir, embalá-lo para
viagem.

Também é possível distribuir os Pokes por serviço de entrega em domicílio, acionado
por telefone, aplicativos e/ou site. Neste caso é preciso contar com a contratação de
pessoal para delivery ou parcerias como o Uber eats ou outros serviços de delivery.

Sejam quais forem as estratégias de distribuição adotadas o empreendedor deve
atentar para assegurar que o cliente receba um produto de qualidade e no tempo
adequado.

11. Canais de Distribuição

O valor necessário para investimento irá variar muito de acordo com o porte do
empreendimento. Por esta razão sugerimos a elaboração de um Plano de Negócio,
onde os recursos necessários, em função dos objetivos estabelecidos, poderão ser
determinados com maior segurança.

Dica - Consulte o SEBRAE mais próximo e acesse mais informações sobre Plano de
Negócios no link http://www.sebrae.com.br/momento/quero-abrir-um-negocio/vou-
abrir/consulte-a-viabilidade/plano-de-negocio

Estimamos que a montagem de um restaurante havaiano requeira um investimento
inicial de cerca de aproximadamente R$ 500 mil, a serem alocados, essencialmente,
na aquisição dos seguintes itens (não inclui gastos com aquisição do ponto comercial):

12. Investimentos
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    •  Aquisição de móveis, equipamentos e utensílios (para administração e processo
produtivo)

    •  Custo fixo mensal, exceto mão de obra (aluguel, energia elétrica, água, telefone,
internet, contador, etc.)

    •  Despesas com abertura da empresa e procedimentos legais

    •  Aquisição de mercadorias e embalagens

    •  Contratação e pagamento de pessoal

    •  Divulgação inicial
Considera-se ideal que o empreendedor faça uma reserva de capital para eventuais
gastos não previstos.

É necessário também calcular adequadamente a necessidade de capital de giro.

Importante: Esta é apenas uma estimativa de investimento inicial, pois os
equipamentos a serem adquiridos para a montagem de um restaurante havaiano têm
preços bastante variados, considerando que podem ser modelos mais modernos,
novos ou usados (desde que nas condições de conservação exigidas pela legislação
sanitária). A quantidade, variedade e origem dos produtos a serem adquiridos para
venda também interferem nos custos iniciais. O tamanho da equipe de trabalho será
outro fator de interferência. Essas questões devem ser analisadas criteriosamente,
pois influenciam diretamente no montante de investimento inicial e também nos custos.

Conforme apresentado neste tópico, existe uma série de fatores que devem ser
considerados para calcular o investimento na montagem deste negócio. A identificação
do valor real do investimento só será possível com a elaboração do plano de negócios.

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

13. Capital de Giro
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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;

- Aumento de despesas financeiras, em decorrência das instabilidades desse mercado;

- Baixo volume de vendas;

- Aumento dos índices de inadimplência;

- Altos níveis de estoques.

O empreendedor deve ter um eficiente controle orçamentário, de forma a não consumir
recursos sem previsão.

O empresário deve evitar a retirada de valores além do pró-labore estipulado, pois, no
início, todo o recurso que entrar na empresa nela deverá permanecer, possibilitando o
crescimento e a expansão do negócio. Dessa forma, a empresa poderá alcançar mais
rapidamente sua autossustentação, reduzindo as necessidades de capital de giro e
agregando maior valor ao novo negócio.

É importante que o novo empresário calcule adequadamente sua necessidade de
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capital de giro, pois se isso não ocorrer, a empresa poderá muito cedo adquirir dívidas
e dificuldades financeiras.

Sugere-se reservar, especialmente no início das atividades do restaurante havaiano,
entre 3 a 4 meses de reposição de estoques até que se faça um giro necessário e a
empresa possa completar o ciclo operacional. A necessidade de capital de giro deve
ser acompanhada e atualizada permanentemente, pois sofre continuamente o impacto
das diversas mudanças ocorridas na empresa e no mercado de forma geral.

ATENÇÃO: Este cálculo deve ser feito de maneira mais criteriosa quando da
elaboração do Plano de Negócios, para o qual o empreendedor pode buscar
orientação no SEBRAE mais próximo.

Os custos indicam os gastos de um negócio. Podem ser fixos, quando não variam
proporcionalmente ao aumento ou diminuição das vendas, por exemplo: aluguel,
mensalidade contador, mensalidade internet. Ou podem ser variáveis, quando variam
proporcionalmente ao aumento ou diminuição do volume de negociações efetuadas
pelo restaurante havaiano, por exemplo: impostos sobre vendas, valores a serem
pagos aos fornecedores.

A escolha dos fornecedores é importante, por isso é indicado fazer uma boa pesquisa
para selecionar os melhores preços e produtos de qualidade, que atendam as
necessidades do público-alvo.

Os custos para um restaurante havaiano com foco em venda de Poke podem ser
estimados considerando os itens abaixo, conforme a estrutura do negócio e
pertinência dos mesmos. Abaixo segue exemplo de valores mensais, lembrando da
importância da elaboração de um Plano de Negócios específico para cada
necessidade:

- Pró-labore (1 proprietário), Salários (3 colaboradores), comissões e encargos: R$
7.000,00

- Tributos, impostos (considerando opção Simples Nacional), contribuições e taxas: R$
3.000,00;

- Aluguel, taxa de condomínio e taxa de segurança: R$ 3.500,00

- Água, energia elétrica, telefone e acesso a internet: R$ 1.500,00;

- Produtos para higiene e limpeza da empresa e funcionários: R$ 500,00;

- Recursos para manutenções preventivas e corretivas: R$ 500,00;

14. Custos
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- Assessoria contábil: R$ 800,00;

- Propaganda e publicidade da empresa: R$ 1.000,00;

- Aquisição de mercadorias e embalagens: R$ 12.000,00;

- Despesas financeiras e com vendas: R$ 300,00;

- Despesas com transporte e frete: R$ 700,00;

- Seguros: R$ 500,00;

- Material de uso geral (escritório: papel, caneta, outros): R$ 300,00;

Importante: os valores informados são estimados ilustrativamente; é preciso que o
empreendedor pesquise os custos considerando a realidade do empreendimento que
está iniciando avaliando, por exemplo, estrutura e equipe necessária, local,
enquadramento tributário, entre outros aspectos que interferirão fortemente nos custos
da empresa.

O empreendedor deve acompanhar o comportamento dos custos mensalmente,
adotando medidas criteriosas de controle, buscando formas de minimizá-los sem
prejudicar a qualidade dos serviços e mercadorias oferecidas pelo restaurante
havaiano.

Algumas dicas para uma gestão eficaz dos custos:

- Negociar para comprar pela melhor relação custo x benefício;

- Evitar gastos desnecessários;

- Manter equipe de trabalho treinada para evitar desperdícios;

- Fazer uma gestão eficaz dos estoques;

- Controlar criteriosamente os custos;

- Calcular adequadamente os preços de venda.

O Sebrae de seu estado pode ser consultado para maiores orientações sobre custos.

Ideias de Negócios  | www.sebrae.com.br 22

www.sebrae.com.br


 D
iversificação/A

gregação de Valor

Agregar valor significa oferecer produtos e serviços complementares ao produto
principal, diferenciando-se da concorrência e atraindo o público-alvo. Não basta
possuir algo que os produtos concorrentes não oferecem. É necessário que esse algo
a mais seja reconhecido pelo cliente como uma vantagem competitiva e aumente o seu
nível de satisfação com o produto ou serviço prestado. Por isso, caprichar na higiene
do estabelecimento, apresentação dos funcionários e na qualidade dos materiais
utilizados são, na verdade, requisitos essenciais para este tipo de negócio.

Algumas ações que podem diferenciar o restaurante havaiano com foco em venda de
Poke:

- Confecções de embalagens personalizadas e que atendam a critérios sustentáveis;

- Trabalhar com produtos frescos;

- Trabalhar com produtos orgânicos;

- Ambiente com decoração atrativa;

- Trabalhar com fornecedores exclusivos na cidade ou região;

- Promover festivais e cardápios temáticos por períodos;

- Site com divulgação de informações, promoções e canal de comunicação com os
clientes, onde estes podem fazer sugestões e reclamações.

- Vender produtos da culinária oriental.

Ressalta-se que sustentabilidade é um aspecto determinante para a competitividade
das empresas hoje em dia. Os consumidores têm, cada vez mais, valorizado empresas
que favorecem o desenvolvimento sustentável. Não é diferente para o comércio de
alimentos.

Um restaurante havaiano é um tipo de negócio que deve se desenvolver conforme
práticas sustentáveis. Para isso deve-se atentar para alguns elementos:

- Deve ser economicamente viável: um negócio sustentável é um negócio
economicamente viável, ou seja, um empreendimento que mantém suas atividades
pelos resultados alcançados em seu ciclo operacional e financeiro. Uma empresa
economicamente viável é aquela que gera os resultados necessários para se manter
em funcionamento e atender as necessidades e expectativas dos empreendedores
envolvidos.

- Deve ser ambientalmente correto: o respeito ao meio ambiente é fundamental em

15. Diversificação/Agregação de Valor
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todos os processos de trabalho, desde a compra dos produtos a serem utilizados para
elaborar os Pokes, certificando-se de sua origem e de sua obtenção por métodos
ecologicamente aceitos, bem como durante o armazenamento, preparação do alimento
e fornecimento aos clientes.

- Deve ser socialmente justo: um negócio deve se relacionar de forma justa
socialmente, favorecendo a ampliação do bem-estar social. Gerar e manter empregos,
fazer parcerias com projetos sociais para busca de mão de obra, por exemplo, são
práticas sustentáveis que uma empresa pode adotar.

- Sempre que possível comprar de produtores locais, promovendo o desenvolvimento
local.

Promover o desenvolvimento sustentável deve ser um objetivo dos empreendedores.
Desenvolvimento sustentável é entendido como o desenvolvimento que ocorre sendo
capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de
atender as necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota
os recursos para o futuro.

Há várias formas de divulgar os produtos e atrair clientes para um restaurante
havaiano que vende Poke. Os esforços de marketing devem ser adequados ao
orçamento da empresa e ao público-alvo. A principal ferramenta de divulgação começa
pela qualidade dos Pokes e sua apresentação de forma atraente ao cliente.

É importante lembrar que a propaganda boca a boca é fator de fortalecimento das
marcas. Os donos de restaurantes sabem que a impressão de higiene, qualidade do
produto e a excelência do atendimento prestado é ainda, a melhor forma de tornar-se
conhecido no mercado.

Lançar promoções combinadas, por exemplo, “Poke+bebida” a preço promocional e
criar programas de fidelidade com descontos são outras opções de atrair o público.

A divulgação precisa ser permanente, sempre prezando pela criatividade e qualidade
do material produzido. Inovar nos ingredientes e nos sabores e ter embalagens para
viagem personalizadas, que permitam que o Poke permaneça fresco por mais tempo,
complementam algumas opções de divulgação do produto.

Outras ideias para divulgar um restaurante havaiano com foco em venda de Poke:

    •  Site com apresentação atrativa que apresente fotos dos Pokes, explicação do que
é este alimento, cardápio, localização do restaurante, telefones de contato. Também
pode realizar vendas online;

16. Divulgação
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    •  Perfis em redes sociais (Facebook, Instagram, Twitter) com fotos dos produtos,
depoimentos de clientes satisfeitos, republicação de fotos de clientes que usaram
hashtags dos Pokes consumidos no restaurante havaiano, promoções, divulgação do
cardápio, entre outros, conforme normas de utilização das mesmas.
    •  Promover semanas ou períodos com cardápios temáticos e divulgar nas redes
sociais, site e cartazes no estabelecimento;
    •  Convidar pessoas da região que são conhecidas como Digital Influencer para
conhecer o estabelecimento ou enviar amostras de Pokes para que divulguem em
suas redes sociais.
    •  Incentivar a propaganda “boca-a-boca”. Criar campanhas promocionais que
incentivem a indicação de clientes;
    •  Unir-se a outros empresários para diminuir custos de divulgação. Por exemplo,
podem ser feitos folhetos com divulgação de diferentes estabelecimentos, da mesma
rua ou bairro;
    •  Oferecer brindes personalizados, como canetas, chaveiros, adesivos, entre outros;
    •  No caso de oferecer serviço delivery, entrega de panfletos com cardápios em
áreas comerciais e de concentração de empresas.

O segmento de RESTAURANTE HAVAIANO - POKE, assim entendido pela
CNAE/IBGE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas)

5611-2/03 como a atividade de serviço de alimentação para consumo no local, com
venda ou não de bebidas, em estabelecimentos que não oferecem serviço completo,
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);

17. Informações Fiscais e Tributárias
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    •  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
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.
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Complementares nºs 127/2007, 128/2008 e 139/2011) e Resolução CGSN - Comitê
Gestor do Simples Nacional nº 94/2011.

    •  Equipotel - Salão de Alimentos e Bebidas
www.equipotel.com.br

    •  Feira Internacional de Embalagens, Processos e Logística para as Indústrias de
Alimentos e Bebidas – Fispal Tecnologia.
http://www.fispaltecnologia.com.br/

    •  Feira Internacional de Produtos e Serviços para Alimentação - FISPAL Food
Service
www.fispalfoodservice.com.br

    •  Fistur - Feira Internacional de Produtos, Serviços e Sustentabilidade para
Gastronomia, Hotelaria e Turismo.
www.fistur.com.br

18. Eventos

    •  Associação Brasileira das Indústrias de Alimentos – ABIA
www.abia.org.br

    •  Associação Brasileira de Bares e Restaurantes - ABRASEL
www.abrasel.com.br

    •  Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA
http://www.anvisa.gov.br

    •  Instituto de Tecnologia de Alimentos – ITAL
www.ital.sp.gov.br

19. Entidades em Geral
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    •  Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição – SBAN
www.sban.com.br

    •  Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE
Central de atendimento 0800 570 0800

www.sebrae.com.br

    •  SENAI: PAS - Programa Alimentos Seguros
www.alimentos.senai.br

    •  Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnologia de Alimentos – SBCTA
www.sbcta.org.br

    •  Sociedade Brasileira de Gastronomia e Nutrição - SBGAN
http://www.sbgan.org.br/

As normas técnicas são, por conceito, documentos de uso voluntário, sendo
importantes referências para o mercado. Abaixo destacamos algumas normas de
interesse:

- ABNT NBR 14033:2005 Móveis para cozinha

- ABNT NBR 14518:2000 Sistemas de ventilação para cozinhas profissionais

- ABNT NBR 7209:1993 Armários e gabinetes de cozinha

A norma técnica NBR ISO 22000 - Sistemas de gestão da segurança de alimentos -
Requisitos para qualquer organização na cadeia produtiva de alimentos, é aplicável ao
negócio.

20. Normas Técnicas

Bowl: tigela

21. Glossário
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egócioLayout: arranjo físico, organização do espaço considerando estrutura, móveis e
equipamentos disponíveis.

Perecibilidade: propriedade se perder as qualidades próprias ao consumo com o
passar do tempo e/ou mediante condições impróprias de conservação.

Pescado: O produto de uma pesca. Qualquer peixe.

Sushiman: profissional da gastronomia especializado nas técnicas de preparo de
pratos tradicionais da culinária japonesa.

Hashi: palitinho de madeira utilizado como talher na culinária oriental.

Poke: Em havaiano significa "fatiar", referindo-se ao peixe que vem em cubos em um
bowl com adicionais.

Shoyu: molho de soja

O Poke é um produto consumido como lanche saudável ou refeição rápida. Portanto,
seu ponto de venda deve oferecer rapidez e eficiência, mas também deve oferecer
opções para que o cliente queira ficar mais tempo consumindo no estabelecimento.

O Poke vendido em um restaurante havaiano, ou Casa de Poke, também precisa ter
uma qualidade superior ao produto consumido em outros restaurantes não
especializados. Esta diferenciação pode ser obtida pela qualidade dos ingredientes e
pela variedade de sabores. O cardápio deve apresentar uma grande variedade de
recheios e sabores e, se possível, com receitas exclusivas. Algumas opções podem
ser recheios doces e salgados com o uso de ingredientes tais como palha de alho
poró, cream cheese, palha de batata baroa, flocos de arroz, cebolinha, dentre outros;
Todas estas opções devem ser avaliadas pelo empreendedor de acordo com o perfil
de consumo do seu público-alvo e retorno esperado.

É muito interessante disponibilizar uma "caixa de sugestões" física ou mesmo virtual,
para o cliente propor novos recheios e combinações de sabores. Pode-se utilizar o
perfil em redes sociais para pedir estas sugestões e até incentivar a participação de
clientes como o nome de um Poke, por exemplo.

O sistema de entregas pode ser um diferencial do negócio. Entregas rápidas em
escritórios e domicílios trazem comodidade ao cliente e expandem a área de atuação
da empresa.

É importante contar com um Plano de Negócios para a montagem do preço do Poke a
ser comercializado, que vai variar de região e de público a ser atingido. Esta definição

22. Dicas de Negócio
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de preço de venda impactará o sucesso do negócio, um preço que o cliente ache
"justo" e o negócio não fique no prejuízo. É importante calcular exatamente a
quantidade de cada ingrediente, pois alguns gramas de ingredientes podem impactar
no valor final do lucro do negócio.

Por fim, o empreendedor deve atentar que a prestação do serviço inclui desde o
primeiro contato com o cliente, para receber o pedido, até o momento final de
recebimento, expandindo-se para ações de pós-venda. Em nenhum momento durante
o processo o bom atendimento pode ser negligenciado.

Sempre que alguém pretende abrir uma empresa precisa realmente se dispor a agir
como empreendedor, pois precisa enfrentar uma série de desafios que pessoas com
comportamento empreendedor conseguem superar com mais facilidade.

Ser empreendedor está atrelado a um conjunto de características. O empreendedor
envolvido com atividades ligadas ao ramo de alimentação precisa adequar-se a um
perfil fortemente comprometido com a atividade em questão, em especial, para
acompanhar o dinamismo do mercado. Algumas características desejáveis ao
empresário desse ramo são:

- Ter gosto pela atividade e conhecer bem o ramo de negócio, mantendo-se atualizado
sobre assuntos pertinentes a ele, para poder orientar funcionários e consumidores.

- Capacidade de utilizar recursos existentes de forma racional e econômica,
identificando melhores produtos e fornecedores para a sua empresa.

- Habilidade de relacionamento com pessoas.

- Prever pontos críticos inerentes ao processo de atendimento ao cliente, bem como
aos processos de compra e armazenamento.

- Pesquisar e observar permanentemente o mercado em que está instalado,
promovendo ajustes e adaptações no negócio.

- Ter atitude e iniciativa para inovar e promover mudanças necessárias.

- Saber administrar todas as áreas internas da empresa (compras, vendas, finanças,
pessoal etc.).

- Saber negociar, vender benefícios e manter clientes satisfeitos.

- Ter visão clara de onde quer chegar.

23. Características Específicas do Empreendedor
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- Ser persistente e não desistir dos seus objetivos.

- Ter coragem de tomar decisões e para assumir riscos calculados.

- Ser organizado.

- Acompanhar as novas tendências de produtos e ingredientes que o mercado oferece.

- Ter capacidade para perceber novas oportunidades e agir para aproveitá-las.

- Ter capacidade de liderança e gerenciamento com os funcionários.

Infood. Matéria de 21 de Março de 2016. Disponível em:
http://www.metropoles.com/gastronomia/comer/poke-prato-tipico-havaiano-comeca-a-
ganhar-atencao-dos-brasileiros . Acesso em: 24 de Julho de 2017.

Estadão. Matéria: Neste verão aposte no Poke. Disponível em:
http://paladar.estadao.com.br/noticias/comida,neste-verao-aposte-no-
poke,10000087417 . Acesso em: 20 de Julho de 2017.

http://pokepoke.com.br/

Revista Veja SP. Matéria: Temaki na tigela? De Junho de 2017. Disponível em:
http://vejasp.abril.com.br/comida-bebida/temaki-tigela-poke-restaurante/ . Acesso em:
18 de Julho de 2017.

http://pokes.com.br/site/

Comida havaiana é tendência e faz sucesso no setor de gastronomia. Pequenas
Empresas Grandes Negócios. Matéria de 22/08/2017. Disponível em:
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O empreendedor pode buscar junto às agências de fomento linhas de crédito que
possam ser utilizadas para ajudá-lo no início do negócio. Algumas instituições
financeiras também possuem linhas de crédito voltadas para o pequeno negócio e que
são lastreadas pelo Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (Fampe), em que o
Sebrae pode ser avalista complementar de financiamentos para pequenos negócios,
desde que atendidas alguns requisitos preliminares. Maiores informações podem ser
obtidas na página do Sebrae na web:

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/sebraeaz/ferramenta-facilita-acesso -ao-
credito-para-os-pequenos-
negocios,ac58742e7e294410VgnVCM2000003c74010aRCRD

25. Fonte de Recurso

Ao empreendedor não basta vocação e força de vontade para que o negócio seja um
sucesso. Independentemente do segmento ou tamanho da empresa, necessário que
haja um controle financeiro adequado que permita a mitigação de riscos de insolvência
em razão do descasamento contínuo de entradas e saídas de recursos. Abaixo, estão
listadas algumas sugestões que auxiliarão na gestão financeira do negócio:

FLUXO DE CAIXA

O controle ideal sobre as despesas da empresa é realizado por meio do
acompanhamento contínuo da entrada e da saída de dinheiro através do fluxo de
caixa. Esse controle permite ao empreendedor visão ampla da situação financeira do
negócio, facilitando a contabilização dos ganhos e gestão da movimentação financeira.

26. Planejamento Financeiro
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A medida que a empresa for crescendo, dificultando o controle manual do fluxo de
caixa, tornando difícil o acompanhamento de todas as movimentações financeiras, o
empreendedor poderá investir na aquisição de softwares de gerenciamento.

CAPITAL DE GIRO

Sempre será muito útil que se tenha certo montante de recursos financeiros reservado
para que o negócio possa fluir sem sobressaltos, especialmente no início do projeto.
No entanto, ter esse recurso disponível não é suficiente porquanto ser premissa sua
boa gestão, ou seja, somente deverá ser utilizado para honrar compromissos imediatos
ou lidar com problemas de última hora.

PRINCÍPIO DA ENTIDADE

O patrimônio da empresa não se mistura com o de seu proprietário. Portanto, jamais
se deve confundir a conta pessoal com a conta empresarial, isso seria uma falha de
gestão gravíssima que pode levar o negócio à bancarrota. Ao não separar as duas
contas, a lucratividade do negócio tende a não ser atingida, sendo ainda mais difícil
reinvestir os recursos, gerados pela própria operação. É o caminho certo para o
fracasso empresarial.

DESPESAS

O empreendedor deve estar sempre atento para as despesas de rotina como água,
luz, material de escritório, internet, produtos de limpeza e manutenção de
equipamentos. Embora pequenas, o seu controle é essencial para que não reduzam a
lucratividade do negócio.

RESERVAS/PROVISÕES

Esse recurso funcionará como um fundo de reserva, o qual será composto por um
percentual do lucro mensal - sempre que for auferido. Para o fundo de reserva em
questão, poderá ser estabelecido um teto máximo. Quando atingido, não haverá
necessidade de novas alocações de recursos, voltando a fazê-las apenas no caso de
recomposição da reserva utilizada. Esse recurso provisionado poderá ser usado para
cobrir eventuais desembolsos que ocorram ao longo do ano.

EMPRÉSTIMOS

Poderão ocorrer situações em que o empresário necessitará de recursos para
alavancar os negócios. No entanto, não deverá optar pela primeira proposta, mas estar
atento ao que o mercado oferece, pesquisando todas as opções disponíveis. Deve te
cuidado especialmente com as condições de pagamento, juros e taxas de
administração. A palavra-chave é renegociação, de forma a evitar maior incidência de
juros.

OBJETIVOS
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Definidos os objetivos, deve-se elaborar e implementar os planos de ação, visando
amenizar erros ou definir ajustes que facilitem a consecuçaõ dos objetivos financeiros
estabelecidos.

UTILIZAÇÃO DE SOFTWARES

As novas tecnologias são de grande valia para a realização das atividades de
gerenciamento, pois possibilitam um controle rápido e eficaz. O empreendedor poderá
consultar no mercado as mais variadas ferramentas e escolher a que mais adequada
for a suas necessidades.

Aproveite as ferramentas de gestão e conhecimento criadas para ajudar a impulsionar
o seu negócio. Para consultar a programação disponível em seu estado, entre em
contato pelo telefone 0800 570 0800.

Confira as principais opções de orientação empresarial e capacitações oferecidas pelo
Sebrae: 

Cursos on line e gratuitos - Portal de Educação a Distância Sebrae -
www.ead.sebrae.com.br  

Para desenvolver o comportamento empreendedor

Empretec - Metodologia da Organização das Nações Unidas (ONU) que proporciona o
amadurecimento de características empreendedoras, aumentando a competitividade e
as chances de permanência no mercado: http://goo.gl/SD5GQ9    

Para quem quer começar o próprio negócio

As soluções abaixo são uteis para quem quer iniciar um negócio. Pessoas que não
possuem negócio próprio, mas que querem estruturar uma empresa. Ou pessoas que
tem experiência em trabalhar por conta própria e querem se formalizar.

Plano de Negócios - O plano irá orientá-lo na busca de informações detalhadas sobre
o ramo, os produtos e os serviços a serem oferecidos, além de clientes, concorrentes,
fornecedores e pontos fortes e fracos, construindo a viabilidade da ideia e na gestão da
empresa: http://goo.gl/odLojT

Iniciando um Pequeno e Grande Negócio - É um programa que orienta o
empreendedor a organizar suas ideias e recursos e indica um roteiro com os principais
aspectos a serem considerados no processo de abertura de um negócio. Como
resultado, o IPGN orienta a elaboração de um plano de negócio - documento que tem
como objetivo planejar detalhadamente a estruturação e abertura do negócio: https:

27. Produtos e Serviços - Sebrae
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//goo.gl/0bsQZg

Começar Bem - Conjunto de soluções no formato de palestras, oficina, curso e outros
recursos como cartilha, guia visual, aplicativo e vídeo. Acesse: http://goo.gl/hMrycK

Para quem é MEI

O Microempreendedor Individual (MEI) tem faturamento anual bruto de no máximo R$
60 mil:

Negócio a Negócio – Programa de atendimento e orientação empresarial. Os agentes
de orientação empresarial realizam visitas a sua empresa e aplicam um diagnóstico de
gestão básica. Com base neste levantamento, são sugeridas soluções para a melhoria
do seu negócio: http://goo.gl/2feRHN

SEI (Sebrae para o Microempreendedor Individual) - Programa composto de
soluções que trata de temas básicos para gestão e fortalecimento dos negócios:
http://goo.gl/tbcWXi  

Para quem já é empresário de microempresa

Soluções para empresas com faturamento bruto anual de, no máximo, R$ 360 mil:

Na Medida - Programa que possui dez áreas de atuação com o objetivo de preparar o
empreendedor para agarrar oportunidades e lidar com situações da gestão da empresa
no dia a dia: http://goo.gl/yBamAs

Negócio a Negócio - Programa de atendimento e orientação empresarial. Os agentes
de orientação empresarial realizam visitas a sua empresa e aplicam um diagnóstico de
gestão básica. Com base neste levantamento, são sugeridas soluções para a melhoria
do seu negócio: http://goo.gl/2feRHN  

Para quem já é empresário de pequena empresa

Soluções para empresas com faturamento bruto anual maior que R$ 360 mil e menor
ou igual a R$ 3,6 milhões:

Sebrae Mais - Programa composto por conjunto de 16 soluções que são aplicadas
conforme as necessidades da empresa. Reúne diversas modalidades de atuação,
como consultoria individualizada por empresa, workshop, cursos, palestras, encontros
e coaching: http://goo.gl/jVYslV

Para quem quer inovar

Ferramenta Canvas online e gratuita - A metodologia Canvas ajuda o empreendedor
a identificar como pode se diferenciar e inovar no mercado:
https://www.sebraecanvas.com/#/
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Sebraetec - O Programa Sebraetec oferece serviços especializados e customizados
para implantar soluções em sete áreas de inovação: http://goo.gl/kO3Wiy

ALI - O Programa Agentes Locais de Inovação (ALI) é um acordo de cooperação
técnica com o CNPq, com o objetivo de promover a prática continuada de ações de
inovação nas empresas de pequeno porte: http://goo.gl/3kMRUh
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