ALIMENTOS E BEBIDAS
OPORTUNIDADE

Sorveteria
artesanal de
frutas
DESCRIÇÃO

INVESTIMENTO

R$

100

mil

com capital de giro de cerca de 30% do
investimento inicial

A fabricação e a comercialização de gelados artesanais com frutas frescas, típicas e exóticas nunca estiveram tão em destaque, cada vez mais
conquistando o paladar das pessoas pelo frescor e pelo apelo natural.
Mama-cadela, umbu, cajá-manga, taperebá (cajá), gabiroba e outra meia
centena de sabores diferentes, há alguns verões, quebram a monotonia dos gelados em geral. Mais comuns nos sorvetes de massa, as frutas
exóticas brasileiras começam a conquistar consumidores dos grandes
centros urbanos, com aceitação acima do esperado. Vale ressaltar que o
Brasil produz 43 milhões de toneladas anuais de frutas, muitas exclusivas
de regiões como o cerrado e a floresta amazônica. Segundo o Instituto
Brasileiro de Frutas, nos últimos oito anos as exportações cresceram, em
média, 19% ao ano, o que mostra um forte e crescente consumo desses
produtos.

ESTRUTURA
Para um pequeno negócio industrial, é necessário um espaço com áreas
de recepção, triagem, higienização, preparo, embalagem e armazenamento refrigerado. Para uma sorveteria móvel sobre rodas, é importante
prever cerca de 6m², no mínimo, para permitir a colocação de balcões
com material de fácil manutenção, piso antiderrapante, porta de acesso,
janela de atendimento, parte elétrica interna, balcão interno, pia de inox,
armários sob medida e caixa d’água com capacidade mínima de 30 litros.
Em ambos os casos, deve-se prever também, área de escritório/ administração, bem como carga e descarga.
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PESSOAL
Dois empregados por turno, um nutricionista para definir e acompanhar
a elaboração das receitas, um assistente administrativo e alguém com a
atribuição das vendas.

EQUIPAMENTOS
Dois freezers (caso seja loja, ao menos um desses freezers precisa ser expositor), geladeira, balcão refrigerado, utensílios de processamento dos
insumos (batedor, liquidificador, centrífuga/extrator de sucos) e logística
de transporte, podendo ser um trailer móvel para sorvete expresso ou um
utilitário climatizado para distribuição direta.

