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Ideias e oportunidades de 
negócios

Quer se tornar um empreendedor
mas não sabe por onde começar?
Esta Série é para quem quer descobrir as melhores ideias de negócios 
lucrativos.

A Série Como Montar traz um perfil de diversos ambientes de negócios para 
quem está em busca de oportunidades para empreender, apresentando 
uma visão geral de como cada segmento se posiciona no mercado, quais 
as variáveis que os afetam, como elas se comportam, qual a estrutura, 
equipamentos e pessoal para composição do negócio, oferecendo as 
informações necessárias sobre como fazer o seu empreendimento acontecer 
na prática. 

Mas atenção, futuros empresários: as cartilhas desta Série não substituem 
o Plano de Negócio. Para elaborá-lo, procure o Sebrae. Dispomos de uma 
grande variedade de soluções em apoio ao pequeno empreendedor.

Consulte regularmente o site www.sebrae.com.br, descubra quais programas 
podem atender melhor as necessidades do seu negócio e comece hoje 
mesmo a colocar em prática tudo que aprendeu
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Dieta dos pontos, da sopa, paleolítica, mediterrânea, detox, dukan, atkins, low carb, são 
apenas alguns exemplos das inúmeras dietas  criadas com a intenção de promover perda 
de peso. Mas alguns hábitos tornam mais complicadas a árdua tarefa de fazer as pazes com 
a balança, entre eles a má alimentação, sedentarismo e a privação de sono. 

Com mais da metade do país 
habitado a almoçar fora de casa 
quase todos os dias, resistir às 
delícias disponíveis nos restaurantes 
é uma missão para poucos. E 
a pior parte disso, é que essa 
necessidade de perder os quilinhos 
a mais, já ultrapassou a questão 
estética faz tempo. Com metade da 
população acima do peso, e  20% 
da população classificados como 
obesos, o assunto virou questão de 
saúde pública.

Atrelado a preocupação com o excesso de peso, cresce também a  procura por alimentos 
preparados com baixo teor de gordura, ricos em proteínas, vitaminas, minerais e fibras, 
abrindo as portas para um novo ramo no mercado gastronômico, e criando maiores 
oportunidades de investimento no setor.  

Apresentação do Negócio 
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Localização

A localização do ponto comercial é uma das decisões mais relevantes para uma loja 
desse nicho. Deve-se considerar, para a escolha do local, a densidade populacional, 
o perfil dos consumidores, a concorrência, os fatores de acesso e locomoção, a 
visibilidade, a proximidade com fornecedores, segurança e limpeza. 

Mas, antes de se definir por um imóvel para abertura e montagem do seu negócio, 
deve-se observar os seguintes detalhes:

• Certifique-se de que o imóvel em questão atende às suas 
necessidades operacionais quanto à localização, capacidade 
de instalação, características da vizinhança, e se é atendido por 
serviços de água, luz, esgoto, telefone, etc.;

• Avalie as comodidades que possam tornar mais atrativa e 
conveniente à presença dos frequentadores, tais como facilidade 
de acesso e estacionamento para clientes;

• Cuidado com imóveis situados em locais sujeitos a inundações 
ou próximos às zonas de risco;

• Atente para os aspectos de acesso e acessibilidade dos clientes;
• Avalie as condições de conservação e segurança do imóvel, 

bem como os aspectos legais e de zoneamento urbano junto à 
prefeitura. 
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Exigências Legais

A abertura da empresa envolve uma série de providências. Para não atrasar a 
inauguração, recomendamos a contratação de um profissional de contabilidade, que 
possa proceder com a elaboração dos atos constitutivos e auxiliar o empresário na 
definição da forma jurídica mais adequada para o seu projeto. 

O registro de uma empresa é similar a um processo, sendo composto pelas seguintes 
etapas: 

Passo a Passo para a abertura de uma empresa: 

• Passo 1 - Registro na Junta Comercial 
• Passo 2 - Obtenção do NIRE (Número de Identificação do Registro de 

Empresa) 
• Passo 3 - Obtenção do CNPJ 
• Passo 4 - Obtenção do Alvará de Funcionamento 
• Passo 5 - Definição do Sistema Tributário 
• Passo 6 - Providências relacionadas à Previdência e dos documentos fiscais

• Registro na Junta Comercial; 
• Inscrição na Secretaria da Receita Federal para número do 

CNPJ; 
• Registro na Secretaria Estadual da Fazenda;
• Inscrição na prefeitura do município para obtenção do alvará de 

funcionamento; 
• Enquadramento na Entidade Sindical Patronal; 
• Cadastramento junto à Caixa Econômica Federal no sistema 

“Conectividade Social – INSS/FGTS”;
• Solicitação de Licença do Corpo de Bombeiros Militar para 

funcionamento. 

Além das exigências relacionadas a abertura de um Restaurante de alimentos com 
Baixa calorias, apontamos a seguir as principais leis, decretos e resoluções relacionadas 
ao segmento:
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• A Resolução RDC n.º 216, de 15 de setembro de 2004, da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária - ANVISA dispõe sobre regulamento técnico de boas práticas 
para serviços de alimentação;

• Decreto nº 3.179/1999, que dispõe sobre a especificação das sanções aplicáveis 
às condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências;

• Lei n° 9610 de 19 de fevereiro de 1998, que altera, atualiza e consolida a 
legislação sobre direitos autorais. Apontando para a obrigatoriedade dos 
estabelecimentos que utilizam músicas em suas dependências a pagar direitos 
autorais ao Escritório Central de Arrecadação, que representa os autores na 
cobrança de seus direitos;

• A Lei n° 2.136 de 11/05/1994 e o Decreto n° 12.922 de 19/05/1994, ambos 
regulamentam a existência de uma área específica para fumantes;

• A Portaria n° 1428/93 do Ministério da Saúde, que estabelece a obrigatoriedade 
para todos os estabelecimentos que manipulam produtos alimentícios 
implantarem o sistema PAS (antigo APACC);

• A Portaria n° 368/1997, do Ministério da Agricultura, que estabelece os requisitos 
gerais (essenciais) de higiene e de boas práticas de elaboração de alimentos 
para o consumo humano;

• Resolução CFN n.º 218, de 25 de março de 1999, do Conselho Federal 
de Nutricionistas – CFN, sobre a manipulação e a montagem de cardápios 
alimentares  que devem ser realizadas por profissionais tecnicamente 
qualificados;

• Resolução CFN n.º 378, de 28 de dezembro de 2005, do Conselho Federal de 
Nutricionais – CFN, que dispõe sobre o registro e cadastro de Pessoas Jurídicas 
nos Conselhos Regionais de Nutricionistas e dá outras providências.

• Lei n.º 4.769, de 09 de setembro de 1965, e do Decreto n.º 61.934, de 22 de 
dezembro de 1967,  deliberam sobre toda empresa, cujo objetivo social se 
enquadre nas áreas de atuação privativas da Administração é obrigada a se 
registrar no Conselho Regional de Administração conforme sua localização;

• Recomenda-se consulta formal junto ao Conselho Regional de Administração, 
uma vez que o fornecimento de alimentos com mão de obra encontra-se sob 
o código D020, na relação das áreas de atuação privativas da Administração.

• Código de Defesa do Consumidor – Lei Federal n°. 8.078 de 11 de setembro 
de 1990 e Decreto Federal nº. 2.181, de 20 de março de 1997.

 
É importante também observar a Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança 
e do Adolescente, que proíbe a venda à criança ou ao adolescente de bebidas alcoólicas 
dentre outros itens.
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Estrutura e pessoal  
(equipe e equipamentos)

Antes de pontuarmos sobre a estrutura necessária para a abertura do restaurante de 
alimentos com baixas calorias é necessário  definir o modelo de empreendimento a ser 
aberto. Dessa forma podemos escolher entre:

Após definirmos o tipo de restaurante, podemos passar a planejar a estrutura geral do 
negócio. Sua estrutura é basicamente composta por: 

• À la carte: onde o cliente escolhe a refeição através de um 
cardápio e a preparação ocorre de forma posterior ao pedido;

• Self-service: Em geral esse tipo de restaurante dispõe as opções 
de refeição no salão, para que o consumidor se sirva conforme o 
seu interesse. 

• Salão: no salão de refeições deve ser preservada a mobilidade 
tanto dos clientes quanto dos atendentes que servem, limpam e 
orientam;

• Caixa: localizada na parte anterior ou posterior ao salão, o caixa 
deve ser posicionado em local que, em situações de haver grande 
número de pessoas aguardando para efetuar o pagamento, a 
formação da fila, não atrapalhe o fluxo de pessoas;

• Cozinha: na etapa de planejamento, é necessário consultar a 
legislação municipal e estadual sobre as particularidades da 
legislação para esse tipo de negócio. Seu posicionamento deve 
permitir o acesso dos funcionários ao salão com facilidade, e 
deve evitar que calor, barulho e odores provoquem incômodo 
no salão. Internamente a atenção deve se voltar a disposição dos 
equipamentos e armários, de forma que não impeçam o fluxo dos 
cozinheiros e auxiliares;

• Depósito: Destinado ao estoque de alimentos, bebidas utensílios 
e peças de reposição, deve ser um espaço arejado, ventilado, seco 
e de fácil higienização;



 11 

Uma vez que o tamanho da equipe dependerão do tipo e porte do 
empreendimento, não trataremos do número de colaboradores 
necessários, mas das funções que devem ser preenchidas em um 
restaurante de alimentos com baixas calorias:

• Cozinheiro;
• Auxiliar de cozinha:
• Atendente;
• Serviços gerais;
• Caixa;
• Gerente; 
• Garçom.

Além desses profissionais, comuns a maioria dos modelos de 
restaurantes, recomendamos a contratação ou parceria com 
profissional de nutrição, ou engenheiro de alimentos, garantindo 
assim a manutenção da proposta do empreendimento. 

Para dar corpo a estrutura do restaurante serão necessários os seguintes móveis e 
equipamentos:

• Banheiros:  Bem sinalizados, amplos, arejados, limpos e confortáveis 
devem ser planejados de forma a garantir a acessibilidade a portadores 
de necessidades especiais. Atenção:  A legislação obriga esse tipo de 
empreendimento a contar com banheiros separados para homens e 
mulheres;

• Estacionamento: Seja em espaço próprio, ou mesmo através de 
convênios com restaurantes próprios, essa é uma característica muito 
apreciada pelos clientes, pois oferece comodidade e segurança. 

• Mesas;
• Cadeiras;
• Smart Tv;
• Conjunto de talheres para o 

salão - para definir o número 
de itens, deve se levar em 
conta a ocupação máxima 
do empreendimento e a 
necessidade de peças para 
reposição;

• Xícaras e pires para café;
• Porta-guardanapos/
• Pratos de tamanhos variados;
• Copos de 300 ml;
• Porta talheres;
• Termômetros;
• Geladeira;
• Freezer horizontal;
• Balcão de encosto;
• Chapa para grelhados; 
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Para colocar em prática o modelo self-service  
ainda são necessários: 

• Seladora de marmitex;
• Balcão para refeições quentes com cubas;
• Rechaud;
• Balança eletrônica sem bateria para balcão.

Para o funcionamento  
do caixa são necessários: 

• Computador servidor;
• Monitor;
• Impressora multifuncional;
• No break;
• Telefone sem fio;
• Periféricos;
• Impressora fiscal;
• Software;

• Máquina de gelo; 
• Processador de alimentos; 
• Liquidificador industrial; 
• Liquidificador doméstico; 
• Centrífuga de frutas;
• Fritadeira elétrica com filtro de 

água/gordura; 
• Forno de micro-ondas; 
• Forno industrial; 
• Cortador de frios semi 

automático;
• Fogão Industrial; 

• Mesa de trabalho em inox ; 
• Picador de legumes Industrial; 
• Panela de pressão; 
• Panelas diversas; 
• Caixa plástica aberta; 
• Batedeira planetária; 
• Extrator de suco; 
• Cervejeira com porta de vidro;
• Luminária eliminadora de 

insetos;
• Estante de aço;
• Lixeira com pedal. 
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Matéria-prima e mercadorias

Carnes, laticínios, cereais, hortifrútis e bebidas estão entre as matérias primas básicas 
para o funcionamento de um restaurante de alimentos com baixas calorias. Levando o 
empreendedor a se relacionar com diversos tipos de fornecedores. A seleção destes 
parceiros deve ser criteriosa, pois serão a qualidade desses insumos, associados a 
capacitação técnica dos seus colaboradores que definirão a qualidade do alimento 
servido na mesa do seu negócio. 
Confira a seguir as especificidades das mercadorias e matérias primas para o seu 
restaurante:

• Mercearia: comprados em atacadistas ou distribuidores, são em geral 
adquiridos 1 ou 2 vezes na semana, e sempre que possível por telefone;

• Hortifrúti: Comprados de 3 a cinco vezes por semana, devem ser 
escolhidos cuidadosamente, garantindo que estejam frescos e 
adequados ao consumo;

• Carnes: Obtidas diretamente de frigoríficos ou açougues, deve ser 
observado seu registro, procedência e validade. São comprados em 
média 2 vezes por semana;

• Laticínios e embutidos: são encontrados nas redes atacadistas ou 
distribuidores e são em geral adquiridos 1 ou 2 vezes na semana, e 
sempre que possível por telefone;

• Bebidas: são em geral adquiridas 1 ou 2 vezes na semana.

Para evitar gastos desnecessários:

• Leve em conta o cárdio na hora de fazer a lista de compras;
• Avalie o número médio de consumo por dia;
• Acompanhe seu estoque;
• Confira a validade das mercadorias entregues;
• Conte com fornecedores pontuais.
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Investimento e Capital de Giro

O investimento para o início das atividades varia de acordo com o porte do 
empreendimento e os produtos e serviços que serão oferecidos. Os Investimento 
iniciais comuns a uma empresa desse segmento são:

• Investimento Fixo 
• Despesas pré-operacionais
• Capital de Giro 

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 os que variam diretamente com a quantidade produzida ou 
vendida, na mesma proporção. Já os fixos são os gastos que permanecem constantes, 
independente de aumentos ou diminuições na quantidade produzida e vendida.

Os gastos realizados para operar o negócio devem ser estimados considerando os itens 
abaixo:

• Gastos com mão de obra 
• Custo da mercadoria adquirida
• Custos fixos 

Os custos de aquisição de mercadoria estão integrados nos custos variáveis que 
abrangem, também, impostos, comissões, mão de obra operacional, despesas com 
cartões de crédito e de débito, etc.

Nos custos fixos são considerados gastos com aluguel, honorários contábeis, pró-
labore, energia, água, combustível, seguro, IPTU, ações de ‘’marketing’’, etc.

Antes de montar a empresa, elabore um Plano de Negócios onde os valores necessários 
à estruturação da empresa estejam 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 procurar o Sebrae para consultoria adequada ao seu negócio, 
levando em conta todas as particularidades do segmento.
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Canal de Distribuição

O canal de distribuição é a forma que o vendedor comercializa seu produto ao usuário 
e para o ramo de restaurante de alimentos com baixa calorias o usual é o Canal Direto, 
ou seja, o próprio restaurante. 

Ainda assim, é possível implementar o serviço de delivery no seu empreendimento. Seja 
usando carro da própria empresa, desde que conte com a estrutura necessária para o 
correto acondicionamento dos alimentos, ou mesmo terceirizando o serviço de entrega. 

Ao optar pela atuação através do delivery, é importante delimitar a área de entrega, 
garantindo que os alimentos cheguem ao seu local de consumo com a mesma qualidade 
e padrão do que seria consumido dentro do estabelecimento. 

Agregação de valor

Contar com uma oferta variada de produtos e serviços é fundamental para a 
sobrevivência do empreendedor no mercado. E na acirrada competitividade do 
mercado, não basta oferecer produtos/serviços diferentes e inovadores, é fundamental 
que esse diferencial seja enxergado pelo cliente como algo vantajoso e atrativo, e 
na abertura de um restaurante de alimentos com baixas calorias, inúmeras são as 
possibilidades de diversificação, entre elas:

• Preparo de pratos na hora;
• Oferecer a composição 

nutricional dos pratos no 
cardápio, nos restaurantes lá 
carte, ou ao lado da descrição 
no balcão de alimentos, no caso 
dos self service;

• Pratos livres de glúten, lactose, 
proteína do leite;

• Cardápio para vegetarianos e 
veganos;

• Uso de vegetais, frutas e 
verduras orgânicas no preparo 
dos alimentos;

• Uso de adoçantes alternativos;
• Pratos adequados a 

necessidade de diabéticos, 
hipertensos, entre outros 
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O empreendedor deve elaborar um plano de comunicação do negócio, com estratégias 
dirigidas, sobretudo, às redes sociais. Por meio delas, o empreendedor poderá 
compartilhar conteúdos relacionados ao segmento em que irá atuar. A produção 
e divulgação de conteúdos interessantes será fundamental para engajar novos 
consumidores das suas produções e serviços. 

Investir em presença digital consistente capaz de gerar resultados relevantes para a 
sua empresa e também para os usuários que estão em constante busca de respostas, 
é o caminho mais assertivo. No Instagram, por exemplo, é possível utilizar fotos das 
roupas disponíveis para aluguel e atrair clientes. Trabalhar com histórias personalizadas 
também dá um toque mais profissional a este canal para sua loja.

Recomendamos a contratação de um profissional de comunicação com foco em 
estratégias de marketing para desenvolver campanhas de divulgação específicas. 
Abaixo, sugerimos algumas ações:

• Oferecer brindes para clientes que indiquem outros clientes;
• Publicar anúncios em jornais e revistas de bairro;
• Oferecer descontos e pacotes promocionais para compras combinadas;
• Montar um site com novidades e oferta de serviços e valores empresariais 

do seu ramo; 
• Anunciar em sites de busca, que geram maior volume de tráfego e vendas.

O empreendedor deve sempre entregar o que foi prometido e, quando puder, superar 
as expectativas do cliente. A melhor propaganda será sempre feita por clientes 
satisfeitos e bem atendidos.

Divulgação

• Carnes orgânicas certificadas;
• Uso de materiais como 

canudos reutilizáveis;
• Substituir o uso do guardanapo 

de papel pelo de pano;

• Oferta de oficinas de 
gastronomia sustentável;

• Participação em projetos 
comunitários e ações sociais. 

O empreendedor deve manter-se sempre atualizado com as novas tendências, 
novas técnicas, novos métodos, através da leitura de colunas de jornais e revistas 
especializadas, programas de televisão ou através da Internet.
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• IRPJ (Imposto de Renda da Pessoa Jurídica);
• CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido);
• PIS (Programa de Integração Social);
• COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade 

Social);
• CPP (Contribuição Previdenciária Patronal);
• ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza): para 

empresas que empresas que prestam serviços;

O segmento de Restaurantes de alimentos com baixas calorias, assim entendido pela 
CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) 5611-2/01 como restaurantes 
e similares,  poderá optar pelo Simples Nacional - Regime Especial Unificado de 
Arrecadação de Tributos e Contribuições, instituído pela Lei Complementar nº 
123/2006. Os pequenos negócios podem optar pelo Simples, desde que sua categoria 
esteja contemplada no regime, a receita bruta anual de sua atividade não ultrapasse R$ 
360 mil para microempresa e R$ 4,8 milhões para empresa de pequeno porte e sejam 
respeitados os demais requisitos previstos na Lei.

Nesse regime, o empreendedor de ME e EPP 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: 

Informações tributárias

Conforme a Lei Complementar nº 123/2006, as alíquotas do Simples Nacional variam 
de acordo com as tabelas I a V, dependendo das atividades exercidas e 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. Esta atividade se enquadra no Anexo I 
da Lei Complementar nº 123/2006, cujas alíquotas aplicáveis variam de 4% a 19%, 
dependendo da faixa de receita bruta anual auferida.
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• Mantenha um bom relacionamento com seus fornecedores e 
colaboradores;

• Entre nesse mercado consciente de que a presença do empreendedor é 
imprescindível para o sucesso do negócio;

• Esteja sempre atento ao que ocorre no seu mercado de atuação, 
acompanhando as tendências no Brasil e no exterior;

• Promova inovações contínuas, seja no oferecimento de produtos inovadores, 
extravagantes, ultra funcionais, ou na forma de comercializá-los;

• Ajuste um conjunto de metas e objetivos a serem atendidos pelo projeto 
de divulgação da sua empresa;

Dicas de Negócios 

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 R$ 81 mil, o empreendedor poderá optar pelo 
registro como Microempreendedor Individual (MEI), desde que ele não seja dono ou 
sócio de outra empresa, podendo ter até um funcionário. Para se enquadrar no MEI, 
sua atividade deve constar na tabela da Resolução CGSN nº 94/2011 - Alterada pela 
Resolução CGSN Nº 135, DE 22 de agosto de 2017.

Para este segmento, tanto ME ou EPP, 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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• Seja criativo ao validar conceitos de produtos e sua divulgação;

• Na hora de definir os serviços agregados é importante considerar o 
custo-benefício da implantação dos mesmos;

• Invista na qualidade do atendimento de forma global. Do atendente 
ao cozinheiro, todos os profissionais da sua equipe devem ser aptos a 
atender com educação e prestatividade o consumidor;

• Implementar o uso de cartão de crédito protege sua empresa da 
inadimplência e amplia o número de usuário potenciais do seu serviço;

• Na hora de empreender o ditado “o olho do dono engorda o gado” deve 
ser levado a sério. Por isso é fundamental para o proprietário em busca do 
sucesso, se fazer presente em tempo integral no seu empreendimento.




