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A confecção de bolos artísticos expressos - os chamados fast cakes - vem
ganhando espaço no ramo de alimentos e bebidas. Confeitarias customizáveis reúnem em um só negócio a oferta de um produto exclusivo e feito
sob encomenda, mas com o diferencial da entrega expressa. O segredo
está em manter uma diversidade de bolos e acabamentos prontos, onde
o cliente combina sabores, cores e topos de bolos, com tudo sendo montado em menos de uma hora. Para aumentar as chances de sucesso, é
importante estar por dentro das tendências da confeitaria, combinando
ingredientes de qualidade, precisão e refinamento na execução com uma
boa dose de criatividade e inovação nas receitas e acabamentos. A presteza no atendimento, a rapidez na montagem, a agilidade na entrega e a
exclusividade das embalagens são essenciais para se destacar e conquistar mais clientes.

ESTRUTURA
Considerando a possibilidade de escolher a customização dos produtos
no local, recomenda-se uma estrutura que incorpore um pequeno espaço
para espera, enquanto é feita a montagem, com mesas e cadeiras. Na
área de produção, deve-se prever uma cozinha com depósito, banheiros,
espaço para exposição de produtos, balcão de atendimento e pagamento. É importante prever um bom acesso para carga e descarga, podendo
acomodar veículos utilitários em função do volume de produção.
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Dois cozinheiros, um doceiro, um confeiteiro, dois atendentes de balcão,
um caixa (esta função pode ser acumulada por um dos atendentes de balcão) e um auxiliar de serviços gerais. É essencial um administrador, que
pode ser o próprio empresário.

EQUIPAMENTOS
Computador, telefone, impressora, mesas, cadeiras, armários, estantes,
prateleiras, balcão de atendimento, equipamentos de confeitaria e utensílios de cozinha industrial, freezer, geladeira, veículo utilitário (opcional).

