ALIMENTOS E BEBIDAS
OPORTUNIDADE

INVESTIMENTO

Finger food

R$

DESCRIÇÃO

ESTRUTURA

70

mil

R$

130

mil

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

Finger foods - termo em inglês que pode ser traduzido para comidas “de
comer com a mão” - são refeições prontas e semiprontas, basicamente
alimentos de fácil preparo. A finger food dispensa talheres, sendo acondicionada em embalagens de fácil abertura, fechamento e descarte, e vem
ganhando popularidade com a consolidação de um estilo de vida mais
prático, em resposta aos desafios dos tempos atuais. São produtos para
consumo imediato ou preparo expresso em forno de micro-ondas, sempre em pequenas porções embaladas para consumo individual (monodoses), podendo ser consumidos em trânsito ou em diferentes lugares e
situações. Por isso, a escolha do design e dos materiais das embalagens
tem papel fundamental para reforçar a ideia de modernidade e praticidade, onde o apelo visual deve ser tão bem cuidado quanto o uso de ingredientes selecionados e saudáveis.

Local com cerca de 200m², dividido entre escritório, áreas de apoio e área
de produção. Nesta última, deve haver espaço para recepção e seleção
de matéria-prima, área de processamento, embalagem e estoque adequado do produto final. Vale destacar a importância de se prever um bom
acesso para carga e descarga, podendo acomodar veículos utilitários em
função do volume de produção.
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PESSOAL
Três cozinheiros, dois ajudantes de cozinha, um auxiliar de serviços gerais
e um auxiliar administrativo.

EQUIPAMENTOS
Para a área de produção: Um ou dois fogões industriais, uma mesa de
inox com borda, um liquidificador industrial, uma geladeira industrial,
uma termo seladora, caixas plásticas e uma balança; Para a área de escritório: Computador, impressora, telefone, mesas, cadeiras e armário.

