GESTÃO DE FRANQUIAS DE
ALIMENTAÇÃO SEM SEGREDO

A Comfrio fornece os produtos
adequados para sua franquia e
ainda te ajuda na gestão e no
controle de pagamentos.

INTRODUÇÃO

Você sabe como a gestão de um negócio de

presente em todo o território nacional e conta

alimentação é um negócio que exige cuidados

com aporte de exportação para vários países.

redobrados com o manuseio de insumos
perecíveis, armazenagem e com a higiene, nos

Começamos com 4 perguntas básicas para

ambientes e no processo. O treinamento dos

você que trabalha com alimentação:

colaboradores, a gestão de estoque e a parte
administrativa são desafios diários, devido ao

Qual a qualidade dos alimentos que

alto dinamismo de se administrar uma franquia

você serve em sua rede?

de restaurante ou lanchonete.
Como é a logística envolvida para que o
Neste e-book a Comfrio compartilha com você

alimento saia e chegue em condições

dicas preciosas de nossa expertise em controle

adequadas até o cliente final?

de estoque e qualidade da armazenagem de
frios e perecíveis, afinal, somos o fornecedor

Está com estoque reduzido e quer

oficial de insumos para negócios de sucesso

manter as prateleiras cheias?

como Outback, Starbucks, Taco Bell, Wendy’s,
Pizza Hut, entre outras, além de supermercados

Tem dificuldades para renegociar com

a indústria de alimentos. A empresa está

os revendedores os prazos?
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PRINCIPAIS PONTOS DE ATENÇÃO

ALINHANDO OS PRIMEIROS PASSOS
Pensar na logística alimentícia para todo o seu
negócio funcionar é um passo muito importante
neste processo.
Espaço para armazenamento, controle de
estoque, saída e entrada.
Origem dos alimentos, logística de transporte e
entregas ao cliente final.

VOCÊ RECEBE CARGAS
CONGELADAS, RESFRIADAS
OU SECAS?
Então, fique atento a estas dicas!
Elas vão de dar todo o panorama
que a logística deve seguir para ter

RECURSOS

a segurança sobre a qualidade dos
alimentos

Quais os investimentos serão feitos para o
negócio fluir sem atropelos?
Como será o pagamento para que não falte
estoque sempre?
Vamos apresentar um sistema que vai te
fornecer todo o aporte de recursos e logística
que precisa para fazer o food service funcionar
sem atropelos.

perecíveis

que

você

recebe e se elas estão seguindo um
padrão de qualidade. É importante
também lembrar que os cuidados
com alimentos congelados variam
de acordo com os tipos.
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CONTROLE DE QUALIDADE

O controle de qualidade começa antes de o

correta aferição de temperatura nos diversos

produto chegar na sua loja.

tipos

de

produtos,

a

Comfrio

adota

o

Procedimento de Identificação da Qualidade
Mapear a logística é fundamental. Os veículos

(QIP), com todas as instruções necessárias. Para

que fazem o transporte de cargas alimentícias

produtos galetos, no entanto, os motoristas são

têm que seguir rigorosos padrões. Na Comfrio o

devidamente

controle já começa antes no armazém, mas

proceder

vamos te dar um panorama a partir do

apenas o termômetro do tipo sonda.

orientados

com

o

e

capacitados

procedimento

a

utilizando

abastecimento do veículo.
TEMPO DE DESCARGA
Por isso, ao receber uma entrega, verifique se
É importante que todo o processo seja feito

não há sinais de descongelamento.

com cautela e o mais rápido possível, evitando a
ENTREGA NOS RESTAURANTES

perda significativa de temperatura do produto.
Há uma tolerância de tempo de 10 minutos

A temperatura deve ser monitorada e transcrita

entre a chegada do veículo e o início da

em um relatório assinado pelo funcionário da

operação de descarga.

loja responsável pelo recebimento. Para uma
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CONTROLE DE QUALIDADE

QUANDO FAZER A RECUSA DE ALIMENTOS?

QUAL PRODUTO DEVE SER DESCARREGADO
PRIMEIRO?

Deve ser aferida, ainda dentro do veículo, a
A

operação

se

inicia

primeiramente

os

produtos

temperatura de um produto congelado e a

descarregando
congelados,

temperatura de um produto resfriado. Caso a

depois resfriados e, por último, os produtos

temperatura do produto congelado esteja

secos. É aconselhável a utilização de uma

acima de -12°C e a temperatura do produto

manta térmica para envolver os produtos que

resfriado esteja acima de 4°C, então as lojas

necessitam

temperatura,

poderão recusar os produtos e devolve-los

garantindo a conservação da qualidade e da

imediatamente à empresa mantendo o veículo

segurança dos produtos.

refrigerado até o retorno. Também são enviados

de

controle

de

relatórios ao final de todo o processo mapeando
a logística.
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ESTOQUE DE ALIMENTOS

CONFIANÇA É A PALAVRA CHAVE.

A ARMAZENAGEM

A logística no segmento de produtos frios exige

Os produtos alimentícios são armazenados na

cuidados em todo o processo para manutenção

Comfrio e transportados com a segurança e

da qualidade e da segurança alimentar do seu

qualidade necessárias para evitar perdas e

cliente. Depois que chega à sua loja, o alimento

contaminação. O sistema mantém resfriados

também

de

(de 0C° a 8C°), congelados (de -12C° a -18C°) e

refrigeração até a chegada à mesa do cliente,

super gelados (temperaturas inferiores a -18C°).

após o preparo. A quebra em uma das etapas

Temos equipamentos da melhor qualidade e

desse sistema pode afetar a segurança.

colaboradores treinados compõe o processo

exige

condições

adequadas

para entregar o que há de melhor em
alimentos frios.
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GESTÃO DE PAGAMENTOS - CPAY

Agora que seu estoque está abastecido, é hora

repor o que estava acabando, então, a partir de

de cuidar da melhor organização financeira para

agora será diferente e rápido.

manter a quantidade de insumos sempre no
O QUE É O C-PAY? COMO CONTRATAR?

nível certo. Para isso, não pode faltar dinheiro
em caixa.

O CPAY é uma linha de crédito que oferece
O C-Pay é um serviço de crédito que

limite

foi

de

compras

com

facilidade

de

pensado para quem que tem uma franquia de

pagamentos e taxas bastante competitivas.

alimentação. Apresenta diferentes soluções para

Funciona como um programa de crédito

que o negócio funcione com o todo o

pré-aprovado

planejamento necessário para cada food service.

contratado diretamente na hora em que você

disponível

que

pode

ser

está fazendo as compras de insumos no Portal
do Cliente.

Ele vai evitar dificuldades para compor o
estoque sem imprevistos. Se antes, você
precisava esperar uns dias para ter recursos e
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GESTÃO DE PAGAMENTOS - CPAY

COMO ELE FACILITA SUA VIDA DIARIAMENTE:
• Você tem a segurança do produto certo, no

Os juros variam de acordo com o prazo que

tempo adequado e na quantidade ideal para

você precisa:

um estoque alinhado com suas vendas.
Juros de 0% para 15 dias, 1,7% para 30 dias e

• O serviço é contratado diretamente no Portal

3,37% para 45 dias.

do Cliente Comfrio, sem intermediários, sem
precisar ir ao banco.
• Ele apresenta transparência e taxas menores

do que as praticadas no mercado.
• 15, 30 ou 45 dias para pagar;
• Controle total dos pagamentos na compra de

insumos;
• Quanto mais usar, mais crédito você tem;
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O QUE MAIS VOCÊ PRECISA SABER?

O setor de alimentação é o que mais fatura no
franchising brasileiro, de acordo com a ABF.
Franquias proporcionam um cardápio fixo, o
que deixa a operação mais prática.

no descarte adequado de resíduos
• Tenha profissionais especializados no seu

trabalho, e fique atento aos treinamentos
da franquia;
• Use equipamentos adequados – a manutenção

Além de aporte de recursos e empresa na
retaguarda da melhor qualidade, vamos te
lembrar de alguns pontos relevantes:

precisa estar em dia;
• Busque conhecer o público que frequenta seu

estabelecimento e atue para conquista-lo;
• Seja rigoroso com as normas de segurança em

• A concorrência é forte, por isso tenha a gestão

todas as etapas para manter o seu negócio
sem imprevistos seguindo rigorosamente a lei.

como seu principal aliado;
• Mesmo administrando uma franquia com

padrão de atendimento já definido, pense em
qual é o diferencial da sua loja e motive
a equipe;

Comprando no Portal do Cliente você terá
sempre à disposição insumos de qualidade,
respeitando os padrões exigidos pela franquia,

• Os consumidores estão cada vez mais

que garantem perfeição às refeições e os

exigentes, não tire o foco da qualidade;

lanches que serve. Entre no site da Comfrio

• Lembre-se que a sustentabilidade é um fator

e acesse a área do cliente.

de decisão de compra, não descuide na gestão
do uso de recursos como água e energia, nem

www.comfrio.com.br
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