
Documentação do Projeto

1. Nome do projeto*
Programa Conectando Cozinhas

2. Descrição*
Programa social para viabilizar a atividade e contribuir para a formalização dos micro e pequenos
produtores de alimentação em Jaraguá do Sul, oferecendo projetos de mentoria e a possibilidade de
utilização de uma cozinha colaborativa regularizada.

3. Equipe*
Beatriz Fernanda Depin, Adriana Lessmann Bassani, Gustavo Henrique da Rocha, Alexander M.
Dias, Marina Casagrande Breithaupt, Natália Trentini e Priscila Dal Bosco.

4. Problema identi�cado
No Brasil o número de pessoas que trabalham com alimentos informalmente cresce dia após dia.
Legalizar um negócio neste ramo é burocrático pois existem diversas etapas junto ao poder público
para a abertura de uma empresa. Além disso, existe o processo de regularização junto a Vigilância
Sanitária que causa um distanciamento natural do processo, seja por receio da maioria dos
produtores, seja pela falta de acesso à informação ou por falta de clareza e entendimento a respeito
dos processos.

5. Contexto
Segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), uma pesquisa do IBGE mostra
que atualmente 37 milhões de brasileiros trabalham no mercado informal, o que corresponde a 40%
de todos os trabalhadores do país. Para ganhar a vida, quase meio milhão de brasileiros vendem
comida nas ruas. Segundo a pesquisa PNAD Contínua 2º Trimestre 2018 - IBGE, o número de
pessoas que trabalham neste segmento informal aumentou seis vezes em quatro anos - eram pouco
mais de 79 mil pessoas no ano de 2015 e em 2018, subiu para mais de 483 mil. Não existem dados
o�ciais a respeito da informalidade no ramo da alimentação em Jaraguá do Sul, mas fazendo uma
estimativa baseada nos números nacionais, seriam mais de 400 trabalhadores informais no ramo,
isso em 2018. Ao observar a realidade local, nota-se que há um vasto universo de trabalhadores e
produtores de alimentação que atuam informalmente e carecem de apoio jurídico, marketing,
técnico, administrativo e �nanceiro para desenvolver seu negócio. Existem órgãos e projetos de
apoio a pequenos empreendedores, mas identi�camos a ausência de um programa voltado às
especi�cidades do setor de alimentação que é tão diverso e complexo. Inclusive, faltam iniciativas
locais para a formação e preparação desses produtores para atuação dentro do que pede a legislação.



Essa realidade também tem um impacto cultural: comidas tradicionais da região, com receitas
típicas passadas de geração a geração como do strudel húngaro, estão se perdendo na informalidade.

6. Objetivos do projeto
Formalizar e capacitar produtores que trabalham na área de alimentação para uma atividade dentro
da legalidade, valorizando as práticas artesanais.

7. Resultado
Criação de uma organização social sem �ns lucrativos com pro�ssionais multidisciplinares, que
serão contratados para oferecer instruções para micro e pequenos produtores no ramo de
alimentação, sendo formais ou informais. Na parte educativa, serão mentorias e capacitações feitas a
partir da necessidade de cada cliente, seja na área jurídica, marketing e vendas, administrativo e
orientações técnicas, entre outros temas. Além dessa consultoria para preparação e capacitação,
serão disponibilizados espaços físicos de cozinhas de uso colaborativo regulamentadas para
viabilizar a fabricação dos produtos. As estruturas serão cozinhas que já existem nas comunidades,
sejam de igrejas, sociedades culturais e pavilhões de eventos municipais, por meio de concessões,
convênios e projetos. Haverá também uma frente de resgate de comidas tradicionais do município,
para preservar e desenvolver essas produções. O Programa será gratuito para pessoas que se
encaixam em vulnerabilidade social e haverá cobranças gradativas e proporcionais para cada caso e
especi�cidade, que serão pré-estabelecidos e para demais produtores interessados haverá a cobrança
de taxas progressivas de acordo com a demanda. Vamos conectar produtores à informações sobre
abertura e desenvolvimento de negócios no ramo da alimentação e disponibilizar estruturas físicas
para viabilizar a produção formal.
A estrutura �nal, organizacional funcionará como mostra o diagrama abaixo:

8. Comportamento desejado
O produtor irá procurar o “Programa Conectando Cozinhas” para o Acolhimento, expondo suas
necessidades para receber orientações básicas sobre os serviços oferecidos. Interessado em aderir ao
Programa, esse produtor irá responder um formulário na fase de Triagem para identi�car se ele se
encaixa no per�l social atendido pelo programa ou se irá pagar pelos serviços oferecidos. A Triagem
irá identi�car as demandas para a etapa de Instrução e Mentorias. A partir disso será identi�cada a
necessidade de capacitação; integrar as cozinhas colaborativas no caso de precisar de uma estrutura
física regulamentada para produzir formalmente; participar de workshops, palestras e cursos de
capacitação; e/ou integrar a frente de resgate de alimentos tradicionais da região.

9. Usuários



Nosso público alvo são pessoas de 18 anos em diante de renda baixa e média que desejam ingressar
no ramo alimentício ou que estão atuando na informalidade e desejam legalizar e/ ou desenvolver
seus negócios.

Persona 1

Amélia, 50 anos, trabalha na roça e produz strudel à noite, uma receita aprendida com sua avó. As
vendas são feitas pelo marido José, que sai de moto nos �ns de semana fazendo as mesmas rotas a
alguns anos.
A família garante o próprio sustento a duras penas e precisa das vendas do quitute para ajudar o
�lho mais novo a pagar a mensalidade da faculdade.
Eles têm o sonho de melhorar a pequena cozinha onde produzem o strudel, mas esbarram na falta
de dinheiro e têm receio da �scalização,  por isso nem procuram orientação da Vigilância Sanitária.
Apaixonada pela família, Amélia faz os produtos com alegria para ajudar a todos e seu José gosta de
fazer amizades por onde passa.

Persona 2
Camila, 38 anos, atuava como secretária e começou a produzir pães caseiros, bolos e quitutes em
casa para complementar a renda. Leva os produtos para feiras nos �ns de semana e vende pela
internet, de forma informal.
Quer se formalizar e se dedicar exclusivamente à atividade, pois adora cozinhar, por isso deixou o
emprego formal para ter mais tempo. Segue cozinhando e atuando como freelancer. Não tem
conhecimento sobre a viabilidade de mercado ou recursos para investir.

Gosta de ler, de produtos artesanais, é fã de masterchef e se sente muito feliz cozinhando. Gostaria
de encontrar um espaço físico para expandir a produção e obter informações de como seguir com o
negócio.

Persona 3
Gustavo, 27 anos, trabalha como garçom durante o dia. Filho mais velho de quatro irmãos,
aprendeu a cozinhar com a mãe para ajudar nas tarefas de casa e sempre gostou.
Aprendeu a fazer pizzas quando trabalhou em um restaurante e acabou criando um delivery
informal  para conseguir um dinheiro extra. Ele mesmo produz as massas e recheios e faz entrega
todas as sextas a noite, divulgando pelo Whatsapp.
Pensa em se formalizar, mas não faz ideia de como, já que seu pequeno apartamento alugado não
comporta a produção atual e acredita que é muito caro montar um espaço próprio.
É tímido, tem uma �lha que vive com a mãe em outra cidade. É solteiro, mora sozinho e pratica
artes marciais.



10. Impacto
O Programa Conectando Cozinhas espera promover a formalização e desenvolvimento dos
produtores do ramo de alimentação, o que em si impacta positivamente a economia do município -
incentiva e dá ferramentas para o �m da ilegalidade, ajuda na geração de empregos formais e
estimula o aumento da renda com o negócio criando um mercado mais sólido. Em termos sociais,
transforma produtores informais em empreendedores que passaram a contribuir com a Previdência
e se tornam membros com voz ativa na sociedade, criando conscientização e inserção social. Na área
cultural, vai ajudar a resgatar a produção de comidas tradicionais com carga histórica, além de
manter e valorizar pequenas produções artesanais.

11. Critérios de  sucesso e avaliação
- Procura pelo Programa;
- Efetiva participação nos projetos oferecidos pelo programa;
- Números de negócios formalizados por meio do programa;
- Desenvolvimento do negócio pelo escalonamento do faturamento;
- Desenvolvimento do negócio com geração de empregos;
- Perenidade do negócio do produtor associado;
- Tempo de permanência no projeto;
- Envolvimento da comunidade local nas ações promovidas pelos produtores;

12. Barreiras previstas e reparo
- Legalização do Programa Conectando Cozinhas;
- Contratação de pro�ssionais multidisciplinares para a instrução;
- Envolvimento do poder público e apoiadores;
- Liberação e formalização dos espaços físicos para os produtores;
- Capital de giro para a manutenção do programa;

13. Assistência
Apoio da Prefeitura, entidades e demais associações que possam viabilizar espaços físicos e recursos
�nanceiros. Empreendedores do ramo da alimentação, como Priscila Dal Bosco, para orientações
para os primeiros passos e desenvolvimento do negócio. Pro�ssionais da área jurídica e contábil para
a legalização e formalização do produtor. Apoio da área técnica, como nutricionistas e engenheiros
de alimentação para orientação de boas práticas. Suporte em comunicação para desenvolver vendas
e consolidar a marca.

14. Mapa de aprendizagem



Marco 1: durante as primeiras conversas, percebemos que o nome inicial Cozinha Comunitária
criava o entendimento de que o projeto seria voltado a oferecer refeições a população em
vulnerabilidade social e alteramos o termo “comunitário” para “colaborativo”;
Marco 2: percebemos que além da demanda por um espaço físico para regulamentação da
produção, existem a necessidade de instrução desses produtores, que podem inclusive não precisar
de espaço físico, mas de capacitação e mentoria;
Marco 4: percebemos que existem uma diversidade de possíveis demandas que só poderão ser de
fato conhecidas por meio de um processo de acolhimento desses produtores, que não encontram
em outros ambientes as informações necessárias. Essa etapa inicial também demandaria uma
triagem;
Marco 5: descobrimos e mapeamos outros projetos que atuam na área, como o O�cina da Cozinha,
que trabalha algumas frentes elaboradas dentro do nosso programa, o que legitimou as ideias
estruturadas;
Marco 6: estabelecemos a necessidade do caráter sem �ns lucrativos do programa, tendo uma
estrutura de pro�ssionais contratados, o que demanda um capital para a empresa, sem deixar de
manter o viés social;
Marco 7: percebemos a importância de considerar as produções tradicionais que existem no
município, que normalmente são caseiras e informais, incluindo no programa um projeto de
resgate cultural;

15. Preparação [ou receita]*

15.1 Recursos materiais necessários*
- Capital inicial e de giro para estruturar o Programa Conectando Cozinhas;
- Sede para organização do programa e para atendimento do público;
- Computador e material de escritório;
- Estruturas físicas regulamentadas para criação das Cozinhas Colaborativas;

15.2 Recursos humanos necessários*
- Voluntários para desenvolver o projeto;
- Especialistas e mentores voluntários para oferecer workshops, capacitações e palestras.;
- Funcionários para o Acolhimento dos produtores;
- Pro�ssionais da área jurídica, contábil, marketing e nutricionista para estruturar os

negócios;

15.3 Tempo empregado*



Estimativa de 1 ano, com 6 meses para estruturação e desenvolvimento e outros 6 meses para
lançamento piloto, período em que o Programa poderá ser aperfeiçoado.

15.4 Passo a passo*
- Apresentação da ideia inicial para o Labic;
- Identi�cação das demandas dos produtores informais conforme as fragilidades locais;
- Criação de  estruturas educacionais e/ou físicas para atender essas demandas;
- Desenvolvimento de projeto técnico identi�cando etapas e pro�ssionais necessários para o

programa;
- Bemchmark com negócio similar para veri�cação da viabilidade da atividade;
- Formalização e constituição do Programa como associação ou organização social;
- Desenvolvimento de apresentação para possíveis parceiros;
- Busca de parceiros para a viabilidade �nanceira da proposta;
- Busca de espaço físico para criação de uma sede para o Acolhimento;
- Identi�cação dos pontos onde existem cozinhas regulamentadas disponíveis para o projeto;
- Formalização de parcerias para locação e/ou empréstimo das cozinhas para o programa;
- Desenvolvimento de comunicação visual e linguagem para comunicar o Programa adaptada

a diferentes públicos e canais;

15.6 Referências recomendadas
- Projeto O�cina da Mesa (www.o�cinadamesa.com.br);
- O Joio e o Trigo - www.joioeotrigo.com.br (Jornalismo Investigativo sobre Comida)
- Comida Saudável Pra Todos - www.comidasaudavelpratodos.com
- Cozinha e Voz - Paola Carossela (programa social de inclusão e capacitação de pessoas em

vulnerabilidade social e excluídas do mercado de trabalho) IG: @cozinhaevoz
- Fifteen Cornwall - Programa de Capacitação para pessoas em desvantagem social do Jamie

Oliver

15.7 Recursos disponíveis
Neste momento não geramos outros recursos, apenas apresentação.

15.8 Informações adicionais
https://forms.gle/4frj7H3VNcf7b48G8 pesquisa feita para obtenção de iformações.
16. Registro fotográ�co*

http://www.oficinadamesa.com.br
http://www.joioeotrigo.com.br
http://www.comidasaudavelpratodos
https://forms.gle/4frj7H3VNcf7b48G8

































