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Interessados em investir no setor devem buscar cursos e consultoria

Sebrae de Pernambuco recomenda a elaboração
de um estudo financeiro, aponta para o desafio
de gerenciar o negócio e sugere agregar serviços

Veja dicas
para abrir seu
minimercado
CONTINUAÇÃO DA PÁGINA 8

“Abrir um mercadinho de
bairro e funcionar como
MEI é um grande desafio.

O empreendedor vai precisar fazer
um estudo financeiro do negócio
muito bem estruturado”, analisa o
consultor do Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Em-
presas (Sebrae) em Pernambuco,
Vitor Abreu. Ele explica que isso
acontece porque, no caso dos mi-
croempreendedores individuais, o
limite de faturamento é de R$ 81
mil bruto por ano – o que não dá
muita margem para que o dono do
negócio aumente seu volume de
vendas e seu faturamento.

“A inflação dos alimentos atinge
diretamente esses pequenos ne-
gócios. Por isso, é fundamental
que haja um planejamento muito
bem elaborado”, reforça Vitor. 

Gerenciamento
é desafio

Ele explica que o próprio Sebrae
pode orientar melhor quem quer
investir em um minimercado. O
consultor conta que esse setor
sempre é um dos primeiros alvos
das pessoas que perderam o em-
prego e querem investir no seu
próprio negócio. Mas elas não têm
ideia do quanto é desafiador ge-
renciá-lo. “O nível do controle do
estoque, por exemplo, tem que ser
muito alto”, conta.

Serviços 
agregados

Vitor alerta que, ao agregar ou-
tros serviços ao negócio, o em-

preendedor pode aumentar seus
ganhos, uma vez que a margem de
lucro dos produtos comercializa-
dos sempre é baixa. “O delivery,
por exemplo, é algo que pode ser
oferecido e de onde o proprietário
pode tirar algum ganho, além de
outros exemplos”, lembra o con-
sultor do Sebrae. 

Para quem já está atuando na
área, o Sebrae também conta com
uma série de cursos e orientações
voltados à redução dos custos em
diversas áreas – como métodos
de eficiência energética, por exem-
plo. Também são oferecidas orien-
tações relacionadas a ações pro-
mocionais, acesso a bons forne-
cedores, compras coletivas, con-
trole e reposição de estoque entre
outros aspectos.

Ferramenta
procurada

Um conteúdo bastante procura-
do é a ferramenta “Dez fatores-
chaves de sucesso para o mini-
mercado”, em que o empresário
responde a uma série de pergun-
tas e consegue visualizar as maio-
res dificuldades no seu negócio.
São questões sobre marketing di-
gital, fluxo de caixa, atendimento
e gestão de estoque. Com o resul-
tado na mão, o empreendedor
consegue definir seus desafios e
recebe recomendações de cursos
do Sebrae.

PAULLO ALLMEIDA

serviço
Acesse o portal do Sebrae pelo en-
dereço www.sebrae.com.br ou
ligue 0800 570 0800.
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