
 

 

Pública 

Porto Alegre, 02/2022. 

 

Oportunidade 11/2022 –  

Ganhos Rápidos para bares e restaurantes – Finanças e operação de delivery 

Edital: Edital de cadastramento e credenciamento de pessoas jurídicas para prestação 
de serviços de instrutoria e consultoria com produtos de sua propriedade intelectual 

 

Tema: Estratégia - Subtemas: finanças para gastronomia e modelos de operação de 

delivery 

Público-alvo: bares e restaurantes da região metropolitana 

Objetivo:  

Buscamos programa para negócios da gastronomia, com objetivo de orientar e auxiliar 

na definição de ações e estratégias relacionadas aos temas apontados pelos 

empresários. 

É esperado que o programa aborde os seguintes assuntos: 

Finanças: 

• Fluxo de caixa: análise e estratégias para bares e restaurantes; 
 

• Crédito: gestão, linhas de crédito, análise de viabilidade, orientação e 
alternativas para dívidas com crédito tomado; 
 

• Ferramentas: principais ferramentas disponíveis e benefícios da utilização de 
Business Intelligence para gestão e análise de dados nos negócios. 

 

Delivery: 

• Tendências e novos modelos de operação delivery; 
 

• Cozinhas compartilhadas para delivery:  
o Abertura e gestão de cozinhas compartilhadas – planejamento, 

estratégia, recursos, atendimento à legislação, cases. 
 

• Estratégia de cardápio para delivery: 
o Revisão do cardápio e de precificação – definição de estratégia para 

estabelecer cardápios adequados para entrega (que viajem bem por 
delivery), avaliando também estratégia de precificação e margem dos 
pratos. 



 

 

Pública 

Formato sugerido: Workshops (momentos em grupo) e consultorias individuais. 

O Programa pode ser online ou híbrido. 

É desejável que os encontros em grupo sejam interativos, incentivando a participação 

dos empresários, explore as dúvidas dos participantes, gere discussões e trabalhe 

cases, sendo possível prever a participação de convidados. 

 

Perfil desejável: 

• É esperado que o consultor tenha conhecimento delivery e precificação. 

• Saiba orientar o cliente sobre tendências no setor de alimentação fora do lar, 

relacionado a delivery. 

• Tenha conhecimento sobre avaliação de custo e flutuação de demanda no 

setor 

• Entenda sobre orientação de crédito, avaliação de cenários e alternativas em 

relação a crédito e dívidas. 

 

Prazo para cadastramento do produto: 02 de março de 2022. 

 

Para cadastrar o produto Clique Aqui 

As empresas interessadas devem incluir as informações do seu produto no link abaixo 

ou acessar o portal integra no item oportunidades. Clique Aqui e cadastre o seu produto! 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehUdCnOX2bwaYyV_CKgFw2FtkMKYKYxxDCZkWWy5FbL5r0jQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehUdCnOX2bwaYyV_CKgFw2FtkMKYKYxxDCZkWWy5FbL5r0jQ/viewform

