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A Temakeria é um tipo de restaurante especializado na culinária japonesa. Servindo
aos clientes especialmente Cone de algas recheado com peixe cru e arroz, o
tradicional temaki.

Desde a década de 1980 a culinária japonesa vem conquistando cada vez mais
espaço no gosto dos brasileiros. Com um novo conceito em fast food étnico, os
temakis, tipo de sushis em forma de cones, preparados basicamente com arroz
acompanhado de peixes e legumes enrolados em formato de um cone feito com alga,
têm atraído à preferência de um público numeroso que quer comer rápido e de
maneira nutritiva.

De origem japonesa “Te” significa mão e “maki” enrolado. O temaki é feito somente
com as mãos, diferentemente dos demais alimentos japoneses que são enrolados com
o apoio de uma pequena esteira de bambu. Saudáveis e de baixa caloria, os cones,
como também são conhecidos aqui no Brasil, originalmente eram feitos para
reaproveitar alimentos que sobravam do preparo dos sushis e, desde que chegaram ao
nosso país, já mudaram de tamanho, além de já terem sido adaptados conforme
características das diferentes regiões do país, ganhando sabores, cores e ingredientes
regionais.

Vida corrida, muito trabalho, estresse e preocupação com o aumento de peso e a
saúde, são temas bastante atuais da sociedade brasileira. Numa época em que as 24
horas do dia parecem não ser o suficiente para dar conta de fazer tudo o que
precisamos e queremos, as Temakerias têm se transformado em uma opção de renda
e trabalho para muitos empreendedores, pois buscam atender a alguns aspectos
bastante valorizados pelas pessoas: agilidade, qualidade e alimentação saudável.

Mesmo depois de alguns anos em que a onda de abertura de Temakerias chegou ao
País, é possível dizer que o gosto do brasileiro por comidas orientais continua forte.

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

1. Apresentação de Negócio

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

É importante que o empreendedor se dedique a conhecer sobre o mercado em que

2. Mercado
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pretende atuar. As mudanças são constantes e informações atualizadas tem grande
valor para a tomada de decisões.

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 Temakeria, até mesmo para determinar a variedade de
produtos que atenda às 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 a Temakeria, 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 uma Temakeria sem conhecimento do mercado
consumidor, concorrente e fornecedor aumenta exponencialmente. Ressalta-se que
este documento não substitui o plano de negócio. Para elaboração do plano consulte o
SEBRAE mais próximo.

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 do
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
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mudanças na economia, aos sinais do mercado, às tendências, necessidades e
expectativas dos consumidores, ao mercado concorrente, e ao mercado fornecedor.

Possíveis ameaças para Temakerias:

Crises econômicas – Podem afetar todos os setores da economia e na capacidade de
consumo. As crises também interferem na capacidade financeira de investimento no
negócio.

Desequilíbrios climáticos – Considerando que a origem de boa parte dos produtos
utilizados são de recursos naturais, eventuais desequilíbrios climáticos podem afetar a
oferta de alguns deles.

Concorrência direta e indireta – O mercado concorrente pode oferecer vantagens para
conquistar seus atuais clientes, sejam outras Temakerias ou outros restaurantes ou
opções de alimentação fora do lar.

Oportunidades que podem ser vislumbradas para Temakerias:

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

Implantar e desenvolver um negócio sustentável – Adotar práticas sustentáveis para
implantação e gestão do negócio.

Associar-se a comunidades e projetos sociais locais para buscar 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.

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.

Em geral a escolha de um ponto comercial em uma área frequentada por um público
formado por pessoas entre 18 e 40 anos é tendência de um bom faturamento para a
Temakeria. 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,
esquinas movimentadas, entre outros.

3. Localização
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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 a Temakeria.

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 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;

- 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 na
Temakeria são manipulados alimentos.

Para abrir uma empresa, o empreendedor poderá ter seu registro de forma individual
ou em um dos enquadramentos jurídicos de sociedade. Ele deverá avaliar as opções
que melhor atendam suas expectativas e o perfil do negócio pretendido. Leia mais

4. Exigências Legais e Específicas
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sobre este assunto no capítulo ‘Informações Fiscais e Tributárias’. 

O contador, profissional legalmente habilitado para elaborar os atos constitutivos da
empresa e conhecedor da legislação tributária, poderá auxiliar o empreendedor neste
processo.

Para abertura e registro da empresa é necessário realizar os seguintes
procedimentos: 

- Registro na Junta Comercial;

- Registro na Secretaria da Receita Federal (CNPJ);

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

- Registro na Fazenda Estadual;

- Registro na prefeitura municipal, para obter o alvará de funcionamento;

- Cadastramento junto à Caixa Econômica Federal no sistema “Conectividade Social –
INSS/FGTS”;

- Registro no Corpo de Bombeiros Militar: órgão que verifica se a empresa atende as
exigências mínimas de segurança e de proteção contra incêndio, para que seja
concedido o “Habite -se” pela prefeitura.

- Contribuição Sindical - A Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, denominada Reforma
Trabalhista, altera o art. 579 da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho – e a
contribuição sindical passa a ser facultativa a partir de janeiro de 2018. Isso vale tanto
para sindicatos patronais quanto para os trabalhadores (funcionários).

O restaurante de comida japonesa e temakeria 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
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 japonesa e Temakeria 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
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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 entre 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
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
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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.

As estruturas tendem a não ser muito amplas, pois as pessoas não ficam muito tempo
na Temakeria - elas chegam, comem e vão embora -. Podem até comer em balcões,
considerando-se a agilidade privilegiada e buscada. É possível instalar uma Temakeria
em espaços a partir de 40m². 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.).

As Temakerias devem ser mantidas 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

5. Estrutura
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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 a Temakeria.

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.

Caso se opte pelo fornecimento de refeições no próprio restaurante, o atendimento
pode ser feito de diferentes formas: self service, sistema rodízio, pedido pelo cardápio
(a la carte).

Outra opção é a implementação de um serviço de entrega em domicílio (delivery). Para
esta 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 na Temakeria.

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 e vestiário com armários individuais e
chuveiro. Para maiores informações, consultar as Secretarias de Saúde e Vigilância
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Sanitária do Estado e Município.

A composição da equipe de trabalho irá depender da estrutura do empreendimento.
Basicamente, ela deverá ser composta por um sushiman, 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.

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 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.

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 financeiros ou não. Assim, a Temakeria 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

6. Pessoal
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procedimentos legais para contratação de pessoas.

Algumas dicas:

- Lembre-se que, como empreendedor diante do 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.

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
manter uma 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).

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;

- Mini balcões 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);

7. Equipamentos
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- 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
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.

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.

No site da Abimaq – Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos -, o
empreendedor poderá encontrar máquinas e equipamentos. Acesse
www.abimaq.org.br e na aba “acesso rápido” procure “consulta de máquinas e
equipamentos-DATAMAQ”

A gestão de estoques no varejo é a procura do constante equilíbrio entre a oferta e a
demanda. Este equilíbrio deve ser sistematicamente verificado por meio indicadores de
desempenho. Entre vários indicadores chamamos atenção especial para os três
seguintes:

8. Matéria Prima/Mercadoria
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1 - 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.

2 - 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.

3 - Nível de serviço ao cliente: o indicador de nível de serviço ao cliente para o
ambiente do varejo, isto é, aquele segmento de negócio em que o cliente quer receber
a mercadoria, ou serviço, imediatamente após a compra; 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 ingredientes base para uma Temakeria são: arroz, alga tipo Nori (utilizada para
enrolar os temakis) e os peixes, especialmente, salmão, atum e namorado.

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.

A alga Nori, deve estar sempre fresca e crocante, sendo este um diferencial importante
de qualidade de uma Temakeria. Não manter estoque elevado deste produto e
armazená-las em local fresco e sem umidade, são essenciais para ter sempre um
produto nas condições ideais de consumo.

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

O empreendedor deve se organizar para as diversas atividades relacionadas ao
funcionamento de uma Temakeria:

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.

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 da Temakeria é fundamental manter atenção para evitar
fatores que acelerem a deterioração dos peixes e algas, entre outros recursos, como
falta de higiene. É preciso lembrar que, naturalmente os peixes sofrem processo de
deterioração.

CARDÁPIO: apesar de uma Temakeria (poder) ter um cardápio não restrito ao
temakis, 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

9. Organização do Processo Produtivo
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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 Temakeria, juntamente com a qualidade dos produtos, é a seleção do cardápio
oferecido. É fundamental para o sucesso do negócio que ele seja bem planejado,
considerando-se diversos aspectos tais como: custo, praticidade, demanda, entre
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, bebidas e
gás; abastecer a Temakeria com os insumos necessários para seu funcionamento;
limpar o ambiente e mantê-lo limpo; preparar o caixa com troco.

- Durante o funcionamento: atender os 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 a Temakeria.

Alguns cuidados:

- 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.

- 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;

- 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.

Existem diversos sistemas informatizados (pacotes de software) que podem auxiliar o
empreendedor na gestão de sua Temakeria. São várias as opções que podem atender
as necessidades do empreendedor, que incluem caixas eletrônicas isoladas ou
integradas, impressoras para preenchimento automático de cheques, impressoras de

10. Automação
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notas fiscais nos caixas, etc.

Antes de se decidir pelo sistema a ser utilizado o empreendedor deve avaliar o preço
cobrado, incluindo a manutenção. 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 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 da Temakeria.

Devido à preferência do cliente em consumir um Temaki sempre fresquinho, enrolado
“na hora”, em geral as vendas são realizadas no próprio restaurante. Isto exige um
ponto comercial e um bom atendimento aos clientes, que pode consumir o temaki no
próprio estabelecimento, ou, se preferir, embalá-lo para viagem.

Também é possível distribuir os temakis por serviço de entrega em domicílio, acionado
por telefone, internet e serviços móveis de contato.

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 variará 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.

Estimamos que a montagem de uma Temakeria requeira um investimento inicial de
cerca de aproximadamente R$ 76.250,00, a serem alocados, essencialmente, na
aquisição dos seguintes itens (não inclui gastos com aquisição do ponto comercial):

- Aquisição de móveis, equipamentos e utensílios (para administração e processo
produtivo): R$ 30.000,00;

- Reforma e adaptações do imóvel: R$20.000,00;

12. Investimentos
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- Despesas com abertura da Temakeria e procedimentos legais: R$ 3.500,00;

- Aquisição de mercadorias e embalagens: R$ 15.000,00;

- Divulgação inicial: R$ 1.000,00.

Total: R$ 69.500,00

Mobiliário para a área administrativa / operacional:

1.Microcomputador - 2 = R$ 3.000,00

2.Impressora laser - 1 = R$ 600,00

3.Mesa - 2 = R$ 600,00

4.Cadeira – 6 = R$ 1.200,00

5.Fax – 1 = R$ 450,00

6.Telefone fixo e celular – 4 = R$ 900,00

Total mobiliário.................. R$ 6.750,00

Antes de montar a empresa, é fundamental que o empreendedor elabore um

Plano de Negócios, onde os valores necessários à estruturação da empresa podem
ser mais detalhados, em função dos objetivos estabelecidos de retorno e alcance de
mercado. O capital de giro necessário para os primeiros meses de funcionamento do
negócio também deve ser considerado neste planejamento.

Nessa etapa, é indicado que o empreendedor procure o Sebrae para consultoria
adequada ao seu negócio, levando em conta suas particularidades. O empreendedor
também poderá basear-se nas orientações propostas por metodologias de modelagem
de negócios, em que é possível analisar o mercado no qual estará inserido, mapeando
o segmento de clientes, os atores com quem se relacionará, as atividades chave, as
parcerias necessárias, sua estrutura de custos e fontes de receita.

Os valores acima relacionados são apenas uma referência para constituição de um
empreendimento dessa natureza. Além disso, eles variarão conforme a região
geográfica que a empresa irá se instalar, da necessidade de reforma do imóvel, do tipo
de mobiliário escolhido, da diversidade de produtos que serão produzidos, etc.

Por meio da internet o empreendedor poderá adquirir e cotar os preços de quase todos
os equipamentos e móveis necessários. Contudo, a depender do volume de compras,
o futuro empresário poderá, de posse dessas cotações, ir conversar diretamente com
algum fornecedor de sua região, a fim de analisar a realidade de valores do mercado.
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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.

Quanto maior o prazo concedido aos clientes para pagamento e quanto maior o prazo
de estocagem, maior será a necessidade de capital de giro do negócio.

Portanto, manter estoques mínimos regulados e saber o limite de prazo a conceder ao
cliente pode amenizar a necessidade de imobilização de dinheiro em caixa. Prazos
médios recebidos de fornecedores também devem ser considerados nesse cálculo:
quanto maiores os prazos, menor será a necessidade de capital de giro.

O empreendedor deverá ter um controle orçamentário rígido, de forma a não consumir
recursos sem previsão, inclusive valores além do pró-labore. No início, todo o recurso
que entrar na empresa nela deverá permanecer, possibilitando o crescimento e a
expansão do negócio. O ideal é preservar recursos próprios para capital de giro e
deixar financiamentos (se houver) para máquinas e equipamentos. 

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 se deve, 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.

Sugere-se reservar, especialmente no início das atividades da Temakeria, 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

13. Capital de Giro
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diversas mudanças ocorridas na empresa e no mercado de forma geral.

Os custos dentro de um negócio são empregados tanto na elaboração dos serviços ou
produtos quanto na manutenção do pleno funcionamento da empresa.

Entre essas despesas, estão o que chamamos de custos fixos e custos variáveis.

Custos variáveis

São aqueles que variam diretamente com a quantidade produzida ou vendida, na
mesma proporção.

Custos fixos

São os gastos que permanecem constantes, independente de aumentos ou
diminuições na quantidade produzida e vendida. Os custos fixos fazem parte da
estrutura do negócio.

Os custos para uma Temakeria podem ser estimados considerando os itens abaixo,
conforme a estrutura do negócio e pertinência dos mesmos:

- Pró-labore (1 proprietário), Salários (3 colaboradores), comissões e encargos: R$
10.000,00

- Tributos, impostos (considerando opção Simples Nacional), contribuições e taxas: R$
3.500,00;

- Aluguel, taxa de condomínio e taxa de segurança: R$ 3.000,00

- Água, energia elétrica, telefone e acesso à internet: R$ 900,00;

- Produtos para higiene e limpeza da empresa e funcionários: R$ 400,00;

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

- Assessoria contábil: R$ 930,00;

- Propaganda e publicidade da empresa: R$ 300,00;

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

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

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

- Seguros: R$ 200,00;

- Material de uso geral (escritório: papel, caneta, outros): R$ 150,00;

- Serviços de terceiros: R$ 400,00.

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 pela Temakeria.

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.

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 a Temakeria:

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

15. Diversificação/Agregação de Valor
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- Trabalhar com produtos orgânicos;

- Ambiente com decoração atual e sonorização;

- Trabalhar com fornecedores exclusivos na cidade ou região;

- Promover festivais e cardápios temáticos por períodos;

- Oferecer cursos básicos de culinária japonesa (os clientes sempre gostam de saber
mais sobre os produtos);

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

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

Uma Temakeria é um tipo de negócio que deve se desenvolver conforme práticas
sustentáveis. Ela pode se desenvolver como um empreendimento sustentável ao 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
todos os processos de trabalho, desde a compra dos produtos a serem utilizados para
elaborar os temakis, 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: uma Temakeria 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.

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.
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Há várias formas de divulgar os produtos e atrair clientes para uma Temakeria,
contudo os esforços de marketing devem ser adequados ao orçamento da empresa e
ao público-alvo. A principal ferramenta de divulgação começa pela qualidade dos
temakis e sua apresentação de forma atraente ao cliente.

É importante lembrar que a propaganda boca a boca é fator de fortalecimento das
marcas. Empresários do ramo afirmam 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, “temaki + suco” e criar programas de
fidelidade com descontos são outras opções de divulgação. Neste último caso,
estabelecer convênios e parcerias de descontos com empresas existentes na
redondeza, pode auxiliar na formação de uma clientela cativa.

A divulgação precisa ser permanente, sempre prezando pela criatividade e qualidade
do material produzido. Oferecer amostras grátis na venda para degustação, inovar nos
formatos e nos sabores e ter embalagens para viagem personalizadas, que permitam
que o temaki permaneça fresco e crocante por mais tempo, complementam algumas
opções de divulgação do produto.

Outras ideias para divulgar uma Temakeria:

Utilizar jornais, revistas e rádios comunitárias;

Promover semanas ou períodos com cardápios temáticos;

Anúncios na internet;

Elaborar um site com apresentação que desperte a curiosidade e interesse pode atrair
clientes que estejam procurando versatilidade;

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;

Carros de som próprios ou contratados para divulgação (bastante usados,
principalmente em cidades do interior);

Oferecer brindes personalizados, como canetas, chaveiros, entre outros;

No caso de oferecer serviço delivery, entrega de cardápios, renovando-os em caso de
atualização;

16. Divulgação
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Utilizar as redes sociais: Face book, Instagram, WhatsApp.

O segmento de Temakeria – Sushi em Cone de Alga, assim entendido pela
CNAE/IBGE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas), sob o número

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 Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
- Instituído pela Lei Complementar nº 123/2006, e alterada pela Lei Complementar 155,
de 2016. Iniciando a vigência a partir de janeiro de 2018 - desde que a receita bruta
anual de sua atividade não ultrapasse a R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) para
microempresa e R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos 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);

- ISSQN (imposto sobre serviços de qualquer natureza);

- INSS (contribuição para a Seguridade Social).

Conforme a Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela LC 155, de 2016, as
alíquotas do SIMPLES Nacional, para esse ramo de atividade, variam de 4% a 19,5%,
dependendo da receita bruta auferida pelo negócio.

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.

17. Informações Fiscais e Tributárias
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Se a receita bruta anual não ultrapassar a R$ 81.000,00 (oitenta e um 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 da atividade deve constar e ser tributado conforme a tabela
da Resolução CGSN nº 94/2011 – Alterada pela Resolução CGSN Nº 135, DE 22 de
agosto de 2017. Para mais informações sobre essa modalidade consulte o site do
portal do empreendedor: http://www.portaldoempreendedor.gov.br/.

Importante consultar a Resolução CGSN nº 133/2017 (foi publicada no Diário Oficial da
União (DOU) de 16/06/2017), alterando e revogando diversos dispositivos da
Resolução CGSN nº 94/2011, que dispõe sobre o Simples Nacional.

Outros regimes de tributação

Para os empreendedores que preferem não optar pelo Simples Nacional, há os
regimes de tributação abaixo:

Lucro Presumido: É o lucro que se presume através da receita bruta de vendas de
mercadorias e/ou prestação de serviços. Trata-se de uma forma de tributação
simplificada utilizada para determinar a base de cálculo dos tributos das pessoas
jurídicas que não estiverem obrigadas à apuração pelo Lucro Real. Nesse regime, a
apuração dos impostos é feita trimestralmente.

A base de cálculo para determinação do valor presumido varia de acordo com a
atividade da empresa. Sobre o resultado da equação: Receita Bruta x % (percentual da
atividade), aplica-se as alíquotas de: 

- IRPJ - 15%. Poderá haver um adicional de 10% para a parcela do lucro que exceder
o valor de R$ 20 mil, no mês, ou R$ 60 mil, no trimestre, uma vez que o imposto é
apurado trimestralmente; 

- CSLL - 9%. Não há adicional de imposto. 

- PIS - 1,65% - sobre a receita bruta total, compensável;

- COFINS - 7,65% - sobre a receita bruta total, compensável. 

Incidem também sobre a receita bruta os impostos estaduais e municipais:

- ICMS - Em regra geral, as alíquotas variam conforme o estado, entre 17 e 19%.
Alguns produtos ou serviços possuem alíquotas reduzidas ou diferenciadas.

- ISS – Calculado sobre a receita de prestação de serviços, varia conforme o município
onda a empresa estiver sediada, entre 2 e 5%.

Além dos impostos citados acima, sobre a folha de pagamento incidem as
contribuições previdenciárias e encargos sociais (tanto para o lucro real quanto para o
lucro presumido):
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- INSS - Valor devido pela Empresa - 20% sobre a folha de pagamento de salários,
pró-labore e autônomos;

- INSS - Autônomos - A empresa deverá descontar na fonte e recolher entre 11% da
remuneração paga ou creditada a qualquer título no decorrer do mês a autônomos,
observado o limite máximo do salário de contribuição (o recolhimento do INSS será
feito através da Guia de Previdência Social - GPS).

- FGTS – Fundo de Garantia por tempo de serviço, incide sobre o valor da folha de
salários a alíquota de 8%.

Lucro Real: É o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas adições,
exclusões ou compensações estabelecidas em nossa legislação tributária. Este
sistema é o mais complexo, que deverá ser bem avaliado por um contador. As
alíquotas para este tipo de tributação são: 

- IRPJ - 15% sobre a base de cálculo (lucro líquido). Haverá um adicional de 10% para
a parcela do lucro que exceder o valor de R$ 20 mil, multiplicado pelo número de
meses do período. O imposto poderá ser determinado trimestralmente ou anualmente; 

- CSLL - 9%, determinada nas mesmas condições do IRPJ;

- PIS - 1,65% - sobre a receita bruta total, compensável;

- COFINS - 7,65% - sobre a receita bruta total, compensável. 

Incidem também sobre a receita bruta os impostos estaduais e municipais:

- ICMS - Em regra geral, as alíquotas variam conforme o estado, entre 17 e 19%.
Alguns produtos ou serviços possuem alíquotas reduzidas ou diferenciadas.

- ISS – Calculado sobre a receita de prestação de serviços, varia conforme o município
onda a empresa estiver sediada, entre 2 e 5%.

Além dos impostos citados acima, sobre a folha de pagamento incidem as
contribuições previdenciárias e encargos sociais (tanto para o lucro real quanto para o
lucro presumido):

- INSS - Valor devido pela Empresa - 20% sobre a folha de pagamento de salários,
pró-labore e autônomos;

- INSS - Autônomos - A empresa deverá descontar na fonte e recolher entre 11% da
remuneração paga ou creditada a qualquer título no decorrer do mês a autônomos,
observado o limite máximo do salário de contribuição (o recolhimento do INSS será
feito através da Guia de Previdência Social - GPS).

- FGTS – Fundo de Garantia por tempo de serviço, incide sobre o valor da folha de
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salários a alíquota de 8%. 

Recomendamos que o empreendedor consulte sempre um contador, para que ele o
oriente sobre o enquadramento jurídico e o regime de tributação mais adequado ao
seu caso.

O empreendedor deve estar sempre em contato com as entidades e associações da
área para obter informações sobre os eventos que irão ocorrer. Eventos como feiras,
rodada de negócios, congressos, etc., são muito importantes para o empresário ficar
por dentro das tendências de mercado, conhecer novos produtos e tecnologias,
realizar parcerias e fazer bons negócios.

Onde procurar: www.ubrafe.org.br; www.expofeiras.gov.br e ainda no Catálogo
Brasileiro de Exposições e Feiras, disponível na internet.

Alguns eventos importantes:

Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia de Alimentos

www.sbcta.org.br

Fispal - Feira Internacional de Produtos e Serviços para Alimentação

www.fispal.com

Equipotel – Evento de hospitalidade e serviços alimentares

www.equipotel.com.br

Feira Internacional de Produtos e Serviços para Alimentação - FISPAL Food Service

www.fispalfoodservice.com.br.

18. Eventos

A seguir, são indicadas as principais entidades de auxílio ao empreendedor:

SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas

Para descobrir a unidade do SEBRAE mais próxima acesse: http://www.sebrae.com.

19. Entidades em Geral
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br/sites/PortalSebrae/Contato ou Tel.:0800 570 0800

ANVISA - AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Trecho 5, Área especial 57 – Brasília/DF - CEP: 71205-050

Tel.: 0800 642 9782

http://www.portal.anvisa.gov.br

ITAL - Instituto de Tecnologia de Alimentos

Avenida Brasil, 2880 - Caixa Postal 139 – CEP 13.070-178 - Campinas/SP

Tels: (19) 3743- 1700

E-mail: ital@ital.sp.gov.br

http://www.ital.sp.gov.br

ABIA – Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação

Av. Brig. Faria Lima, 1.478 11º andar - 01451-001 - São Paulo/SP

Telefone: (11) 3030.1353 e Fax: (11) 3814.6688 www.abia.org.br

ABRASEL - Associação Brasileira de Bares e Restaurantes

Sede Nacional: Rua Bambuí, 20 cj 102 – Serra

CEP: 30210-490 - Belo Horizonte - MG

Telefone: (31) 2512-1613

www.abrasel.com.br

Asbran – Associação Brasileira de Nutrição

Rua Cláudio Soares, 72 – Cj. 1607 – Pinheiros/SP

Tel.: (11)3257 0277

www.asbran.org.br

SBCTA - Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnologia de Alimentos

Av. Brasil, 2880 - Caixa Postal: 271 - CEP: 13001-970 – Campinas/SP
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Fone/Fax: (19) 3241.0527 - Fone: (19) 3241.5793

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

Layout: arranjo físico, organização do espaço considerando estrutura, móveis e
equipamentos disponíveis.

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

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

Termos ligados à culinária japonesa:

Anago: enguia

Benishooga: conserva de gengibre avermelhado

Daikon: nabo ralado ou finamente fatiado

21. Glossário
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Ebi: camarão cozido

Gari: gengibre em conserva

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

Hijiki: espécie de alga marinha

Ika: lula

Ikura: ovas de salmão

Kanikama: massa cozida de peixe

Kijakushi: espátula de madeira para o arroz

Kombu: alga seca

Maguro: atum

Nirin: vinho de arroz doce

Missô: massa/pasta de soja

Mushiki: panela a vapor

Nira: folha de alho

Nori: folhas de alga tostada utilizada para enrolar os temakis

Sake/Saquê: vinho de arroz seco

Shari: arroz pronto para sushi

Shirataki = Shitake: tipo de cogumelo

Shoyu: molho de soja

Tamago: omelete fino de ovos

Tako: polvo

Toro: atum gordo

Tofu: queijo de soja

Wasabi: raiz forte
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Uni: ouriço do mar

O temaki é um produto consumido como lanche 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 temaki vendido em Temakeria 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, 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, entre outros; Todas estas opções devem ser avaliadas pelo
empreendedor de acordo com o perfil de consumo do seu público-alvo e retorno
esperado. Também é muito simpático disponibilizar uma caixa de sugestões, para o
cliente propor novos recheios, por exemplo (esta opção pode ser disponibilizada pela
internet).

O ponto também pode ofertar várias opções de bebidas e algumas opções de
sobremesa.

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.

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.

22. Dicas de Negócio

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 Temakeria 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

23. Características Específicas do Empreendedor
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ramo são:

- Ter gosto pela atividade e conhecer bem o ramo de negócio, mantendo-se atualizado
sobre assuntos pertinentes à Temakeria, 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 na Temakeria,
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,
etc.).

- Saber negociar, vender benefícios e manter clientes satisfeitos.

- Ter visão clara de onde quer chegar.

- 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 que o mercado oferece.

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

- Ter capacidade de liderança e gerenciamento.

BARES e restaurantes: gestão de pequenos negócios. São Paulo: SENAC, 2006.

BRASIL. Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (1997). Portaria
SVS/MS. Marta Nóbrega Martinez, 30 jul. 1997.
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