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Introdução

Neste artigo você vai ver dicas de como ganhar dinheiro

no mercado de sorvetes nesse período de calor.
Seja de chocolate, frutas, gourmet, premium, vegano ou

orgânico, no palito ou no pote, também com aquele

Petit Gateau bem quentinho… Quem não ama ?

O consumo de sorvetes cresce a cada ano devido a 

novas tendências de sabores e inovações do mercado. 
Por isso é importante que o empreendedor esteja pronto 

para atender a demanda e aproveitar as oportunidades 

para alavancar as vendas.

Com o tempo, o sorvete acabou sendo incorporado à

alimentação humana como uma alternativa nutricional. O
sorvete de massa, por exemplo, contém diversos

nutrientes, como proteínas, vitaminas A, D, E, K e do

complexo B, além de cálcio, importantes para o
crescimento e desenvolvimento infantil e a manutenção

da saúde óssea de adultos e de idosos.
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Mercado favorável 

De acordo com a ABIS, Associação
Brasileira das Indústrias e do Setor de

Sorvetes, em 2015 a indústria brasileira

arrecadou cerca de R$ 26 bilhões. Prova
disso é o extraordinário aumento no

consumo de sorvetes que, comparado à

década anterior, dobrou e chegou a uma
média de 6,43 Kg de sorvete por ano.

Este é um segmento promissor para

quem deseja empreender. Com
indicadores favoráveis, abrir uma

sorveteria pode parecer um

investimento de sucesso garantido.
Porém, é preciso ter cautela em cada

uma das etapas para não errar no

desenvolvimento do seu novo negócio.
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Mercado favorável 

O setor já demonstrou que voltou com tudo e já
pode ser considerado um dos mais atraentes para

os empresários que procuram um mercado

estável. De acordo com o consultor, Josimar de
Farias, a sensível recuperação dos números se

deve à variedade de produtos que são

anunciados todos os anos. “Basta você observar
o que o mercado oferece aos seus consumidores.

Temos sorvetes de vários sabores e deliciosas

paletas mexicanas. Alguns dos ápices do ramo de
sorvetes são os tradicionais gelatos artesanais e

as franquias de açaí, espalhadas pelas cidades

brasileiras”, afirma.
Ainda de acordo com a Associação, em todo o

ano de 2019, a expectativa é que o setor alcance

um faturamento acima da média anual de R$ 13
bilhões. “Atualmente, são mais de oito mil

empresas presentes no mercado. São centenas

de novas fábricas de sorvetes que têm
aproveitado a maré de crescimento e estabilidade

do setor”, afirma Farias.
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A abertura ou o gerenciamento de
um negócio exigem um conjunto de
habilidades e conhecimentos, como
entender o mercado, o público e
planejar bem cada etapa. Uma boa
administração considera, também,
estratégias de marketing, produção,
um fluxo de caixa controlado e
passa, ainda, colocar em prática
muita criatividade e inovação.
Respeitar as etapas de um plano de
negócios é essencial para que seja
possível organizar as informações
coletadas que serão relevantes na
hora da aplicação em seu negócio.
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O processo 
e as etapas



Conheça os clientes: Os empreendedores devem

fazer um estudo do mercado para poder conhecer
melhor o gosto do cliente e o que ele espera do

negócio. Dessa forma será mais fácil atingir o público-

alvo e satisfazer a sua necessidade.

Inovação: A inovação é um dos principais fatores em

qualquer empresa, para isso é importante participar
de feiras e workshops, pois assim é possível se manter

atualizado sobre as tendências do ramo e ainda

oferecer diferenciais para inibir que a concorrência.

Mídias Sociais: Atualmente a mídia faz um papel

muito significativo na divulgação de marcas e
empresas, por isso não deixe de investir nas redes

sociais para fazer promoções, novidades e

informações sobre cardápio e horário de
funcionamento. É uma ferramenta que possibilita aos

clientes conhecer melhor a empresa e dar a sua

opinião.
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Etapas



Ingredientes: Existem diversos tipos de

sabores para sorvete, além dos sabores
comuns, abuse da criatividade e utilize frutas

exóticas e características da região de

atuação. O empreendedor também poderá
oferecer outros petiscos para complementar o

negócio, como açaí, salada de frutas, água de

coco, salgados, bolos, milk shakes, refrigerante
etc. É interessante pensar nos diabéticos e

intolerantes à lactose, oferecendo produtos

específicos para eles.

Dica: Os carrinhos de sorvete também são

ótimas opções para alavancar as vendas da
sorveteria; o empreendedor pode contratar

vendedores para levar os sorvetes nas praias,

parques e praças da cidade.
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Etapas



Existem diferentes tipos de sorvete no mercado. Optar

pela venda de um específico pode servir como enorme
diferencial. Afinal, o tipo mais comum do produto é o

industrial de massa, vendido, inclusive, em

supermercados. Além deste, porém, você pode optar por
comercializar os sorvetes artesanais, mais cremosos do

que o comum. Ou, quem sabe, a “versão” Premium do

produto, que conta com matérias-primas mais nobres e
apenas 16% de teor de gordura. Já o sorvete Soft Mix é o

estilo McDonald’s, vendido em “formato parafuso”. Os

Gelatos, por outro lado, são aqueles artesanais, de massa
clássica italiana e consistência mais cremosa devido à

falta de conservantes.

Ainda é possível escolher entre os Sorbets, produzidos à
base de água e polpa de fruta; os Sherbets, de leite e no

máximo 5% de gordura; e os Frozen Iogurtes, produzidos

por meio do iogurte. Além destes, também fazem sucesso
os sorvetes no palito – picolés, mas com consistência

cremosa; e paletas mexicanas, feitos de polpas frutas e,

muitas vezes, “recheados” com algum alimento doce,
como o leite condensado ou chocolate.
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Tipos de sorvete



A estrutura dele é feita com um material

chamado Poliestireno e o carrinho vem com
5 placas eutéticas para congelamento. Essa

estrutura acaba facilitando a venda do

sorvete, que é um produto que derrete
muito rápido se não for estocado em um

local apropriado.

Os carrinhos para sorvetes mais
tradicionais têm capacidade para

armazenar entre 200 e 400 picolés, porém

como os potinhos de sorvete acabam
ocupando um pouco mais de espaço, o

armazenamento pode ser menor. Ao

comprar seu equipamento de trabalho, ele
virá com pneus maciços para facilitar sua

circulação nas ruas, suporte para cesto de

lixo e guarda-sol.
Na Mafer Equipamentos você encontra
carrinhos dos mais variados tipos,
tamanhos e estruturas.
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Carrinhos de sorvete

Aparentemente o carrinho é algo simples,

com uma estrutura básica, mas é ideal para
quem deseja trabalhar com a venda deste
produto nas ruas.



O carrinho de sorvete é um equipamento para facilitar a

venda nas ruas, portanto o seu habitat será justamente
em lugares estratégicos de sua cidade onde haja uma

grande quantidade de pessoas nas proximidades, como

na porta de uma escola, em uma praça, na feira livre,
próximo a bancos, em uma praia, nas rodoviárias ou

mesmo em uma rua bastante movimentada de sua

cidade.
Trabalhar com a venda de sorvetes é algo bem parecido

com a venda de água na rua, pois nos períodos mais

quentes são os que você mais venderá e exatamente
naqueles horários de sol escaldante é que você

precisará estar com seu carrinho vendendo nas ruas.

Por conta disso, procure se proteger utilizando o
guarda-sol no carrinho, utilize protetor solar, um chapéu

grande e roupas frescas para vender seu sorvete.

Com relação a legalização do carrinho de sorvete, você
precisará solicitar a licença da prefeitura municipal para

atuar como ambulante e poderá também se formalizar

como MEI, já que é uma maneira de ter seu negócio
legalizado com baixo custo inicial.
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Como trabalhar com o carrinho para sorvetes



Como vimos, o que não falta nesse ramo é variedade e público-alvo para

explorar.
O cenário mostra que quem resolve ingressar nesse setor no Brasil precisa ir

além do convencional, estar de olho nas tendências e, claro, sair da zona de

conforto para se sobressair nesse ramo tão criativo.
Outro ponto positivo, que quebra paradigmas novamente, é quando

transcende o rótulo de mera sobremesa para ser considerado, antes de mais

nada, um alimento saudável e nutritivo — o que também contribui para o
impulsionamento de suas vendas durante o ano inteiro.

os sorvetes serão vistos como alimentos e não apenas como uma

sobremesa. Isso porque são nutritivos e ricos em proteínas, cálcio e outras
vitaminas, além do fato de serem consumidos até na estação mais fria do

ano, com cremes e chocolates mornos.

Diversificar as formas de apresentação do produto é um fator interessante
para os consumidores. Sorvete com outros acompanhamentos, misturas com

açaí ou cupuaçu e outras infinitas possibilidades são formas de cativá-los.
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Conclusão



https://www.fispalfoodservice.com.br/content/dam/Informa/fispalfoodservice/landings/2

019/guia-de-logística-para-a-indústria-de-sorvete/BRA19FFS-AD-FispalFood_Ebook11.pdf

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/como-se-destacar-no-mercado-de-

sorvetes,a49d99a5a995b510VgnVCM1000004c00210aRCRD?origem=segmento&codSeg
mento=2

https://www.montarumnegocio.com/carrinho-de-sorvete/

https://www.maferequipamentos.com.br/artigo/como-ganhar-dinheiro-com-um-carrinho-

de-sorvete

https://www.maferequipamentos.com.br/promocao-de-carrinho-de-sorvete

Veja mais materiais:



A Mafer Equipamentos comercializa

mais de 2400 produtos através da
loja física e da loja virtual. Conta com

produtos destinados para

restaurantes, lanchonetes, pizzarias e
diversos outros estabelecimentos da

área de gastronomia; além disso, a

Mafer Equipamentos busca incentivar
cada vez mais as pessoas que

sonham em ter um negócio próprio e

para isso comercializa vários tipos de
carrinhos ambulantes, como

carrinhos para pipoca, churrasco,

lanche, batata, sorvete e muito mais.
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Sobre a Mafer Equipamentos


