
CONSULTORIAS

SEBRAETEC
ALIMENTOS E BEBIDAS

Inovação com

70%
de desconto

Serviços que podem ajudar sua empresa a inovar 
nos processos de produção, reduzir desperdícios, 

melhorar nas vendas online e entrar na era digital.



GESTÃO DA QUALIDADE E 

MELHORIA DE PROCESSOS



BOAS PRÁTICAS DE HIGIENE E 

SEGURANÇA DOS ALIMENTOS PARA 

O SETOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS

Objetivo e resultados esperados: 

Preparar empresas,  visando à obtenção 

de licença ou alvará sanitário junto ao 

órgão local de Vigilância Sanitária, 

Serviços de Inspeção Municipal, Estadual 

ou Federal (alimentos de origem animal), 

Registro (bebidas e alguns alimentos 

fiscalizados pela ANVISA), ou para 

implantação de boas práticas de 

segurança do alimento de acordo com 

protocolos específicos de certificações 

voluntárias de mercado. 

1. Melhoria da qualidade e processos 

internos de produção de alimentos; 

2. Incentivo à qualidade e à melhoria 

contínua; 3. Maior facilidade para 

expansão de mercados;

 4. Empresa apta para auditoria referente 

aos requisitos das Boas Práticas de 

segurança do alimento.

 5. Atendimento às exigências das 

entidades regulamentadoras para 

comercialização de produtos do setor de 

alimentos e bebidas no Brasil.

ROTULAGEM DE ALIMENTOS

 E INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Objetivo e resultados esperados: 

A rotulagem nutricional obrigatória se 

aplica a todos os alimentos e bebidas 

produzidos, comercializados e embalados 

na ausência do cliente e prontos para 

oferta ao consumidor, conforme 

Resolução ANVISA RDC 360/03 - 

REGULAMENTO TÉCNICO SOBRE 

ROTULAGEM NUTRICIONAL DE 

ALIMENTOS EMBALADOS. 

Deve constar no rótulo desses produtos 

as informações nutricionais referentes a 

valor energético, carboidratos, proteínas, 

gorduras totais, gorduras saturadas, 

gorduras trans, fibra alimentar e sódio ou 

outro item solicitado por legislação. 

A informação nutricional descrita 

corretamente auxilia o consumidor na 

sua escolha quanto a produtos saudáveis.

ELABORAÇÃO DE CARDÁPIO 

E/OU FICHAS TÉCNICAS PARA 

SEGMENTOS DE ALIMENTAÇÃO

Objetivo e resultados esperados: 

A consultoria tem o objetivo elaborar 

cardápios, possibilitando:  

Cardápio elaborado de acordo com o 

conceito do restaurante e alinhado com o 

consumidor, criando harmonização e 

ganhando a satisfação dos clientes;  

A oferta de nova opção alimentícia, 

alinhada com o modelo de negócio, 

agrega valor e contribui na conquista e 

manutenção de clientes;  

Competitividade. Já com a ficha técnica é 

a principal ferramenta para a 

padronização dos produtos, pois 

possibilita uma maior agilidade na rotina 

de preparação dos produtos, maior 

controle do fluxo de mercadorias 

utilizadas, definição com mais exatidão 

dos ganhos com cada produto e controle 

de estoque

SAIBA MAIS

SAIBA MAIS

SAIBA MAIS

https://sebraetec.ro/produto/boas-praticas-de-higiene-e-seguranca-dos-alimentos-para-o-setor-de-alimentos-e-bebidas/
https://sebraetec.ro/produto/rotulagem-de-alimentos-e-informacao-nutricional/
https://sebraetec.ro/produto/elaboracao-de-cardapio-e-ou-fichas-tecnicas-para-segmentos-de-alimentacao/


REDUÇÃO DE DESPERDÍCIO 

NA COZINHA

Objetivo e resultados esperados: 

Consultoria com o objetivo de 

reestruturar os processos desenvolvidos 

na cozinha, com foco na produtividade e 

eficiência, visando obter o melhor 

aproveitamento do tempo, dos recursos e 

reduzir custos e perdas, aliado à 

satisfação dos clientes. 

A solução objetiva auxiliar a empresa na 

revisão de processos de cozinha, na 

adequação do fluxo operacional, na 

utilização de insumos e na padronização 

de processos relacionados a elaboração 

de cardápios e fichas técnicas de 

preparação

MELHORIA DE PROCESSO DE PRODUÇÃO 

PARA O SEGMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Objetivo e resultados esperados: 

O objetivo desta consultoria é capacitar as 

empresas do segmento de alimentação 

nas melhores práticas de gestão 

produtiva, através de diagnóstico, análise 

de informações, mapeamento de 

processos, visando o acompanhamento 

da implantação de melhorias das rotinas 

operacionais e de gestão produtiva

IMPLANTAÇÃO OU ADEQUAÇÃO 

NA OPERAÇÃO DO DELIVERY

Objetivo e resultados esperados: 

Proporcionar às empresas o 

fortalecimento da marca, aumento as 

vendas e fidelização dos clientes. Além 

disso, a empresa fará uma revisão do seu 

processo de fabricação/preparação dos 

produtos, para estar preparada para um 

possível aumento de demanda. 

Haverá criação de novos canais de 

comunicação com o cliente, prática 

comercial já validada por diversas 

empresas do mercado, aumentando a 

competitividade e adequação às 

necessidades do mercado consumidor. 

A consultoria na implantação do delivery 

em serviços de alimentação auxiliará o 

empresário no planejamento das 

melhores práticas de gestão e operação 

de pedidos, preparação e entregas de 

forma a atender com mais eficiência e 

comodidade aos clientes do segmento.

SAIBA MAIS

SAIBA MAIS

SAIBA MAIS

https://sebraetec.ro/produto/reducao-de-desperdicio-na-cozinha/
https://sebraetec.ro/produto/melhoria-de-processo-de-producao-para-o-segmento-de-alimentacao/
https://sebraetec.ro/produto/implantacao-ou-adequacao-na-operacao-do-delivery/


ORGANIZAÇÃO E 

CONTROLE DE ESTOQUE

Objetivo e resultados esperados: 

Melhorar ou introduzir novos processos 

relativos a gestão de estoques, sendo que 

com a aplicação deste serviço 

tecnológico, espera-se os seguintes 

resultados: 

a) Conhecimento dos produtos/itens 

estocados, giro do estoque e tempo de 

ressuprimento dos principais itens

b) Identificação dos itens por meio da 

curva ABC, de modo a permitir 

estabelecer controles mais rígidos e 

políticas de compras e vendas 

diferenciadas.

c) Facilidade para implantação de 

controles informatizados, caso ainda não 

existam, como também melhorias nos 

controles já existentes, com 

conhecimento e utilização de novas 

informações.

DESIGN DE AMBIENTES

@›$#̂?̄£c#c:#;̃|̂‹−£;c#;¢#:‹−£;.c

   Um bom design de interiores promove 

maior competitividade à empresa, 

tornando seu ambiente interno mais 

funcional, sensorial, seguro, planejado e 

estimulante ao uso.  

   Adequa quanto as regras vigentes de 

mercado e de distanciamento social;    

   Pode contribuir na produtividade da 

empresa e reduzir os custos;  

   Atrair e fidelizar o público-alvo da 

empresa solicitante, garantindo melhor 

experiência do ambiente;  

   Vínculo emocional e afetivo dos clientes 

com a marca: associações sensoriais 

positivas;  

   Permitir o acesso de maneira autônoma, 

independente e segura do ambiente por 

qualquer pessoa, além do cumprimento 

da obrigatoriedade legal de 

acessibilidade.  

   Um bom design de fachada promove 

maior competitividade à empresa, 

contribuindo para o diferencial e 

posicionamento.SAIBA MAIS

SAIBA MAIS

https://sebraetec.ro/produto/organizacao-e-controle-de-estoque/
https://sebraetec.ro/produto/design-de-interiores-e-fachada/


TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



CARDÁPIO DIGITAL INTERATIVO

Objetivo e resultados esperados: 

Realizar consultoria para 

desenvolvimento do Cardápio Digital 

com Sistema de Gestão de Conteúdo em 

funcionamento, com link para acesso; 

Arte dos adesivos para mesas com o QR 

Code personalizado no formato PDF 

pronto para impressão.

DESENVOLVIMENTO DE MÍDIAS 

DIGITAIS DE COMUNICAÇÃO

Objetivo e resultados esperados: 

A consultoria em Mídias Digitais visa a 

aproximação com os clientes, 

fortalecimento da audiência do negócio e 

conversão de seguidores em 

compradores. 

A Consultoria contribui, assim, para uma 

melhor utilização de ferramentas como 

website, blog, Facebook, Twitter, e-mail 

marketing, banner virtual, LinkedIn e 

Instagram e para um destaque da 

presença no Google para que a marca 

seja reconhecida como uma das mais 

representativas no seu segmento, 

ampliando ainda mais a atuação e o 

faturamento da loja. 

INSERÇÃO DIGITAL

DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE

Objetivo e resultados esperados: 

O portal web é o principal canal de 

comunicação na internet e funcionam 

como um hub de acesso aos demais 

canais de presença on-line, como mídias 

sociais, ou ambientes mobile, 

melhorando a rede de relacionamentos 

das empresas. 

A utilização de website pode ajudar a 

empresa a divulgar de forma mais ampla 

seus produtos, serviços e contatos.

SAIBA MAIS

SAIBA MAIS

SAIBA MAIS

https://sebraetec.ro/produto/cardapio-digital-interativo/
https://sebraetec.ro/produto/desenvolvimento-de-midias-digitais-de-comunicacao/
https://sebraetec.ro/produto/insercao-digital-desenvolvimento-de-website/


IMPLANTAÇÃO DE LOJA VIRTUAL

Objetivo e resultados esperados: 

A loja virtual é um modelo de comércio 

que utiliza como base plataformas 

eletrônicas, como computadores, 

smartphones, tablets, entre outras, para 

operações de compra e/ou venda de 

produtos e/ou serviços, realizados por 

meio de ambiente digital (internet). 

Dessa forma, este serviço visa 

desenvolver a ferramenta de comércio 

que utiliza como base plataformas 

eletrônicas. A utilização da loja virtual 

pode levar a empresa a obter uma 

significativa ampliação de mercado.

SAIBA MAIS

https://sebraetec.ro/produto/implantacao-de-loja-virtual/


REGULARIZAÇÃO



Objetivo e resultados esperados: 

Adequar a empresa as exigências de 

refente aos programas de saúde e 

segurança do trabalho

PLANO DE GERENCIAMENTO 

DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Objetivo e resultados esperados: 

A consultoria visa auxiliar a empresa no 

atendimento à legislação e redução do 

impacto ambiental de suas atividades, no 

que diz respeito aos resíduos sólidos.

MELHORIA DA EFICIÊNCIA 

ENERGÉTICA E FONTES DE 

ENERGIA ALTERNATIVAS

Objetivo e resultados esperados: 

Consultoria destinada a propiciar ao 

Cliente otimizar o uso de energia em sua 

empresa, com consequente melhoria do 

desempenho, redução de custos e 

minimização do impacto ambiental. 

Além disso, visa buscar focos de 

desperdícios nos diversos usos finais com 

a intenção de reduzir os desperdícios ou 

economizar energia nas instalações do 

cliente.SAIBA MAIS

SAIBA MAIS

SAIBA MAIS

PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE 

RISCOS AMBIENTAIS (PPRA), 

PROGRAMA DE 

CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE 

OCUPACIONAL (PCMSO) E LAUDO 

TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO 

AMBIENTE DE TRABALHO 

(LTCAT)

https://sebraetec.ro/produto/ppra-pcmso-ltcat/
https://sebraetec.ro/produto/plano-de-gerenciamento-de-residuos-solidos/
https://sebraetec.ro/produto/eficiencia-energetica/


ACESSE: SEBRAETEC.RO

Informações:

0800 570 0800

https://atendimento.sebrae.ro/
https://sebraetec.ro/
https://sebraetec.ro/
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