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Ideias e oportunidades de 
negócios

Quer se tornar um empreendedor
mas não sabe por onde começar?
Esta Série é para quem quer descobrir as melhores ideias de negócios 
lucrativos.

A Série Como Montar traz um perfil de diversos ambientes para 
empreendedores que buscam oportunidades de negócios, apresentando 
uma visão geral de como cada segmento se posiciona no mercado, quais as 
variáveis que os afetam, como elas se comportam, oferecendo as informações 
necessárias sobre como fazer o seu empreendimento acontecer na prática, 
para apoio na tomada de decisão do futuro empresário.

O Sebrae dispõe de uma grande variedade de soluções em apoio ao 
pequeno empreendedor. As cartilhas desta Série não substituem o plano de 
negócio. Para elaborá-lo, procure o Sebrae.

Consulte regularmente o site www.sebrae.com.br e verifique quais 
programas podem atender melhor as necessidades do seu negócio. 
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O mercado de produtos para diabéticos, celíacos e hipertensos é consideravelmente 
amplo e está em franco crescimento, tendo em vista que 31% da população brasileira, 
segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), possuem 
algum tipo de doença crônica, como, por exemplo, hipertensão e diabetes (IBGE, 
2010).

De acordo com o Ministério da Saúde, o diabetes é a epidemia do século e já afeta 
cerca de 246 milhões de pessoas em todo o mundo. Até 2025, a previsão é de que 
esse número chegue a 380 milhões. Estima-se que boa parte das pessoas que têm 
diabetes, doença que pode atingir crianças de qualquer idade, desconhece a sua 
própria condição.

Ainda não há estatística oficial sobre doença celíaca, embora a ACELBRA (Associação dos 
Celíacos do Brasil) tenha se empenhado em registrar todos os casos de sua incidência. 
A estimativa é de que 1 em cada 1000 indivíduos é celíaco, o que representa cerca 
de 187.000 brasileiros portadores. Segundo a última estimativa de 2004 do Instituto 
Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE), aproximadamente 25% da população acima 
de 40 anos tem pressão arterial elevada, o que representa um total de 17 milhões de 
portadores.

Com esses números, proporcionar 
comodidade ao dia-a-dia dessa 
parcela da população é uma 
prioridade que favoreceu o 
surgimento de lojas especializadas 
na oferta de diversos produtos e 
serviços para diabéticos, celíacos e 
também para hipertensos. A ideia 
é oferecer conveniência às pessoas 
que enfrentam dificuldade para 
encontrar alimentos saborosos e 
produtos adequados à condição 
que apresentam.

O sucesso desse nicho reside na disponibilização de produtos especializados e na 
oferta de um atendimento personalizado, que auxilie o cliente a encontrar uma solução 
satisfatória para o seu desconforto.

Apresentação do Negócio
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Localização

A localização do ponto comercial é uma das decisões mais relevantes para uma loja 
desse nicho. Deve-se considerar, para a escolha do local, a densidade populacional, 
o perfil dos consumidores, a concorrência, os fatores de acesso e locomoção, a 
visibilidade, a proximidade com fornecedores, segurança e limpeza. 

Mas, antes de se definir por um imóvel para abertura e montagem do seu 
negócio, deve-se observar os seguintes detalhes:

• Certifique-se de que o imóvel em questão atende às suas 
necessidades operacionais quanto à localização, capacidade de instalação, 
características da vizinhança, e se é atendido por serviços de água, luz, 
esgoto, telefone, etc.;
• Avalie as comodidades que possam tornar mais atrativa e 
conveniente à presença dos frequentadores, tais como facilidade de 
acesso e estacionamento para clientes;
• Cuidado com imóveis situados em locais sujeitos a inundações ou 
próximos às zonas de risco;
• Atente para os aspectos de acesso e acessibilidade dos clientes;
• Avalie as condições de conservação e segurança do imóvel, bem 
como os aspectos legais e de zoneamento urbano junto à prefeitura.
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A abertura da empresa envolve uma série de providências. Para não atrasar a 
inauguração, recomendamos a contratação de um profissional de contabilidade, que 
possa proceder com a elaboração dos atos constitutivos e auxiliar o empresário na 
definição da forma jurídica mais adequada para o seu projeto. 

O registro de uma empresa é similar a um processo, sendo composto pelas seguintes 
etapas: 

• Registro na Junta Comercial; 
• Inscrição na Secretaria da Receita Federal para número do CNPJ; 
• Registro na Secretaria Estadual da Fazenda;
• Inscrição na prefeitura do município para obtenção do alvará de 
funcionamento; 
• Enquadramento na Entidade Sindical Patronal; 
• Cadastramento junto à Caixa Econômica Federal no sistema 
“Conectividade Social – INSS/FGTS”;
• Solicitação de Licença do Corpo de Bombeiros Militar para 
funcionamento. 

Passo a Passo para a abertura de uma empresa: 

Passo 1 - Registro na Junta Comercial
Passo 2 - Obtenção do NIRE (Número de Identificação do 
Registro de Empresa) 
Passo 3 - Obtenção do CNPJ 
Passo 4 - Obtenção do Alvará de Funcionamento 
Passo 5 - Definição do Sistema Tributário 
Passo 6 - Providências relacionadas à Previdência e dos 
documentos fiscais

Exigências Legais
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Estrutura e pessoal (equipe e 
equipamentos)

As características da estrutura de uma loja nesse nicho dependem do tipo de 
consumidor que a empresa deseja atrair. Um estabelecimento requintado, localizado 
em um bairro popular, pode inibir a frequência dos clientes potenciais. Da mesma 
forma, uma aparência modesta também pode afastar consumidores de alto poder 
aquisitivo, mesmo que os produtos sejam voltados para eles.

Assim, a estrutura da loja depende de fatores como tipo de produtos expostos, pessoas 
atendidas por dia, quantidade de vendedores, estoque necessário, etc.

Além destes fatores, o 
empreendedor deve atentar 
para alguns detalhes, tais 
como:

• Tamanho da entrada (prever 
espaços para deficientes físicos),
• Espaço para circulação 
adequado (propiciar visão total dos 
produtos),
• Sinalização para facilitar 
a circulação e organização dos 
produtos.

Vale ressaltar que por se tratar de um estabelecimento voltado para a oferta de 
produtos e serviços de saúde, o local deve projetar um ambiente higienizado e livre da 
interferência de insetos de qualquer natureza, além de ser muito bem arejado.

A necessidade por contratação de mão de obra cresce de acordo com o aumento 
da demanda e depende diretamente do volume de clientes atendidos no dia a dia 
pela loja. Por trabalhar com produtos vinculados à saúde e higiene, é fundamental 
que determinadas condições de apresentação sejam respeitadas por todos os 
colaboradores, como o asseio pessoal, o uso de uniforme e a identificação do 
funcionário, entre outras. Diabéticos, celíacos e hipertensos são clientes que requerem 
um tipo especial de atendimento.
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Os equipamentos essenciais para a estruturação de uma loja de produtos para 
diabéticos, celíacos e hipertensos são os seguintes:

• Prateleiras;
• Balcão;
• Geladeira vertical com comporta transparente;
• Refrigerador;
• Gôndolas;
• Máquinas de cartão de crédito.

Para o escritório é necessário computador e internet, móveis, impressora e telefone/
fax. Um veículo apropriado para transporte de mercadorias pode agregar valor ao 
serviço ofertado pela empresa.

Matéria-prima e mercadorias

A gestão de estoques apresenta particularidades 
de acordo com o tipo do negócio. Uma gestão 
eficiente prevê estoque suficiente para o 
adequado funcionamento da empresa, embora 
mínimo, para reduzir o impacto no capital de 
giro.

A falta de mercadorias pode representar a perda 
de uma venda. Por outro lado, possuir estoques 
por muito tempo é deixar dinheiro parado. 
É essencial o bom desempenho na gestão de 
estoques, com foco no equilíbrio entre oferta e 
demanda. 
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Investimento e Capital de Giro

Estima-se que, para a abertura de uma loja de produtos para diabéticos, celíacos e 
hipertensos, seja necessário um investimento inicial que conte com: 

• Compras;
• Reformas na estrutura do imóvel a ser ocupado;
• Instalações;
• Ajustes. 

Para encontrar dados mais detalhados é necessário saber exatamente quais produtos 
serão oferecidos pela empresa e qual o seu porte. Aconselhamos, assim, a realização 
de levantamento mais detalhado sobre os potenciais Investimento depois de elaborado 
seu plano de negócio – e, se precisar de ajuda nesta etapa, procure o Sebrae. 

O mix de produtos oferecido pela loja pode ser composto pelas seguintes linhas:

• Material para diagnóstico,
• Suplementos,
• Descartáveis,
• Acessórios,
• Alimentos dietéticos,
• Alimentos livres de sal e glúten e literatura especializada.
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Os principais itens de custo mensal que devem ser absorvidos pela loja de 
produtos para diabéticos e celíacos são:

• Aluguel
• Matéria-prima (Estoque)
• Luz, telefone, água e internet
• Contador
• Salários diretos (mais encargos)
• Salários indiretos
• Limpeza, Higiene e Manutenção
• Despesas correntes
• Outras despesas mensais com insumos
• Pró-labore
 

Algumas dicas para manter os custos controlados são:

• Comprar pelo menor preço;
• Negociar prazos mais extensos para pagamento de fornecedores;
• Evitar gastos e despesas desnecessárias;
• Manter equipe de pessoal enxuta;
• Reduzir a inadimplência através da utilização de cartões de crédito 
e débito.
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Canal de Distribuição

Para uma loja de produtos para diabéticos, celíacos e hipertensos, a distribuição 
tradicional, pelo ponto de venda, constitui o primeiro canal. Em um segundo momento, 
com o desenvolvimento do negócio e consolidação da marca, o sistema de franquias 
pode se tornar uma opção viável.

Outro canal de distribuição interessante é a venda de produtos pela internet. Embora 
requeira cuidados especiais no atendimento, logística dos produtos e manutenção do 
site, as lojas com disponibilidade para vendas online têm vantagens frente às que só 
atendem tradicionalmente. 
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Agregação de valor

As ações de diferenciação devem ser voltadas para a prestação de serviços especiais 
aos clientes.

Alguns exemplos de ações bem-sucedidas são:

• Oferta de produtos diferenciados e que apresentem opções 
agradáveis tanto nos sabores quanto na textura.
• Personalização do atendimento
• Confiança e credibilidade, através da ideia de que a satisfação do 
cliente é mais importante para você do que a venda
• Higiene
• Exposição de produtos
• Crédito e facilidade de pagamento
• Serviços adicionais
• Valorização do cliente, respeito e seriedade
• Flexibilidade e adaptabilidade
• Inovação
• Garantias para que o cliente possa confiar que não terá prejuízos nas 
compras.
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Divulgação

A divulgação é um componente fundamental para o sucesso de uma loja de produtos 
para diabéticos e celíacos. As campanhas publicitárias devem ser adequadas ao 
orçamento da empresa, à sua região de abrangência e às peculiaridades do local.

Algumas sugestões de ações mercadológicas acessíveis e eficientes são:

• Confeccionar folders e flyers para a 
distribuição em residências, academias e 
centros de saúde;
• Oferecer brindes para clientes que 
indicam outros clientes;
• Anunciar em jornais de bairro, sites 
e perfis de influenciadores relacionados;
• Oferecer descontos e pacotes 
promocionais;
• Investir em marketing digital, 
potencializando o alcance do site e das 
redes sociais da empresa.
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Informações tributárias

O segmento de LOJA DE PRODUTOS PARA DIABÉTICOS, CELÍACOS E HIPERTENSOS, 
entendido pela CNAE/IBGE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) 9329-
8/04 e 5611-2/02 como a atividade de comércio varejista em lojas especializadas de 
produtos alimentícios em geral, tais como produtos naturais e dietéticos, pode optar 
pelo SIMPLES Nacional - Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e 
Contribuições devidos pelas ME (Microempresas) com faturamento anual até R$360 
mil e EPP (Empresas de Pequeno Porte) com faturamento acima de R$360 mil anual até 
R$4,8 milhões anuais, instituído pela Lei Complementar nº 123/2006.

Nesse regime, o empreendedor de ME e EPP poderá recolher 
os seguintes tributos e contribuições, por meio de apenas um 
documento fiscal – o DAS (Documento de Arrecadação do 
Simples Nacional), que é gerado no Portal do SIMPLES Nacional:

 

• IRPJ (Imposto de Renda da 
Pessoa Jurídica);
• CSLL (Contribuição Social Sobre 
o Lucro Líquido);
• PIS (Programa de Integração 
Social);
• COFINS (Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social);
• CPP (Contribuição Previdenciária 
Patronal);
• ISSQN (Imposto Sobre Serviços 
de Qualquer Natureza): para empresas 
que empresas que prestam serviços.
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Dicas de Negócios

Se a receita bruta anual não ultrapassar R$81 mil, 
o empreendedor poderá optar pelo registro como 
Microempreendedor Individual (MEI), desde que ele 
não seja dono ou sócio de outra empresa e tenha até 
um funcionário. Para se enquadrar no MEI, sua atividade 
deve constar na tabela da Resolução CGSN nº 94/2011 - 
Alterada pela Resolução CGSN Nº 135, DE 22 de agosto 
de 2017.
Para este segmento, tanto ME ou EPP, a opção pelo 
SIMPLES Nacional sempre será muito vantajosa sob o 
aspecto tributário, bem como nas facilidades de abertura 
do estabelecimento e para cumprimento das obrigações 
acessórias.

• Entre nesse mercado consciente de que a presença do empreendedor 
é imprescindível para o sucesso do negócio;
• Esteja sempre atento ao que ocorre no seu mercado de atuação, 
acompanhando as tendências no Brasil e no exterior;
• Promova inovações contínuas, seja no oferecimento de produtos 
inovadores, extravagantes, ultrafuncionais, ou 
na forma de comercializá-los;
• Ajuste um conjunto de metas e objetivos a 
serem atendidos pelo projeto de divulgação da 
sua empresa;
• Seja criativo ao validar conceitos de 
produtos e sua divulgação.
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