ALIMENTOS E BEBIDAS
OPORTUNIDADE

INVESTIMENTO

Fabricação de
bebidas funcionais

R$

DESCRIÇÃO

170

mil

R$

220

mil

com capital de giro de cerca de 25% do
investimento inicial

Um alimento pode ser considerado funcional se for demonstrado que o
mesmo pode afetar beneficamente uma ou mais funções específiccas no
corpo, além de possuir os adequados efeitos nutricionais, de maneira que
seja tanto relevante para o bem-estar e a saúde, quanto para a redução
do risco de uma doença. Os alimentos funcionais propiciam a oportunidade de combinar produtos comestíveis de alta flexibilidade com moléculas
biologicamente ativas, como estratégia para consistentemente corrigir
distúrbios metabólicos, resultando em redução dos riscos de doenças e
manutenção da saúde.
A fabricação de bebidas funcionais para a comercialização tanto no varejo
como no atacado vem atender a uma demanda crescente de consumo de
produtos saudáveis. Por isso, esta é uma oportunidade de negócio para
vender em escala e para restaurantes, mercados, academias, clínicas e
até farmácias. Para se destacar no mercado, é importante se preocupar
com receitas diferenciadas, ingredientes naturais e produzidos localmente, para garantir seu valor nutricional, utilizando embalagens feitas com
materiais e design que valorizem o diferencial de saudabilidade e sustentabilidade do produto.
É importante salientar que antes do produto ser liberado para consumo,
deve obter registro no Ministério da Saúde e, para isso, precisa demonstrar sua eficácia e sua segurança de uso. O fabricante deve apresentar
provas científicas comprovando se a alegação das propriedades funcionais referida no rótulo é verdadeira e se o consumo do produto em questão não implica risco, e sim benefício à saúde da população. Lembrando
ainda que as alegações podem fazer referência à manutenção geral da
saúde, à redução de risco, mas não à cura de doenças.
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Local com aproximadamente 200m², dividido entre escritório, áreas de
produção e apoio. É importante prever um espaço para a recepção e seleção de matéria-prima, processamento, embalagem e estoque adequado
do produto final. Deve-se prever a possibilidade de ter um bom acesso
para carga e descarga, podendo acomodar veículos utilitários em função
do volume de produção.

Além da gestão geral do negócio, estima-se contar com três operadores
de máquinas, dois ajudantes de produção, um auxiliar de serviços gerais
e um auxiliar administrativo.

EQUIPAMENTOS
Computador, impressora, telefone, mesas, cadeiras e armário para escritório, tanque de alvenaria, cestos, mesa para aspersão, mesa de inox com
borda, liquidificador industrial, geladeira industrial, envasadora, termoseladora, caixas plásticas e balança.

