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Introdução 

Uma grande oportunidade 

 

Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira da Indústria 

de Alimentos (Abia), constatou que no ano de 2021 houve um 

crescimento de 3,2% e 1,3% nas vendas do ramo de alimentos. 

Somando o faturamento do mercado interno e externo, estima-se 

que houve um lucro de aproximadamente R$ 900 bilhões, 16,9% 

maior do que no ano de 2020.  

 

A indústria de alimentos, mesmo em meio a um contexto 



 

 

extremamente complicado, conseguiu se sobressair, enquanto 

outros ramos da indústria sofreram bastante. A verdade é que comer 

é uma necessidade básica do ser humano e sempre será, por isso, 

essa indústria jamais deixará de faturar. 

 

O ramo de alimentos também é um grande gerador de renda e 

empregos. Outro dado evidenciado pela Abia é que o número de 

postos de trabalho cresceu consideravelmente em relação ao ano 

anterior a essa pesquisa, uma margem de 21 mil novos postos de 

trabalho. 

 

Devido a necessidade, também ocorreu um fenômeno na 

indústria alimentícia que foi a ampliação da presença dessas 

empresas no digital e a adoção do delivery. Isso abriu um leque 

enorme de oportunidades de expansão para o ramo. 

 

Muitas pessoas decidiram empreender no ramo alimentício e 

hoje faturam bastante. Conforme uma pesquisa feita pela Easymei, 

plataforma de auxílio ao microempreendedor, no ano de 2020, entre 

os meses de março e junho, houve um crescimento do número de 

empreendedores no ramo de alimentos, cerca de 10% a mais. As 

atividades de delivery também cresceram bastante. 

 



 

 

Muitas empresas do ramo alimentício modernizaram 

completamente seus métodos. Elas agora estão presentes 

massivamente no digital e adotaram o delivery. 

 

Ao todo, no Brasil, 3,39 milhões de novas empresas nasceram 

no ano de 2020, um aumento de cerca de 8% em relação ao ano 

anterior. Dessas empresas, 12,9% eram do ramo alimentício, o 

equivalente a cerca de 430 mil. 

 

Esses dados comprovam que o nicho de alimentação é muito 

resistente a crises. Com as técnicas adequadas, você poderá alcançar 

metas altas, fidelizar seus clientes e aumentar sua carteira e de 

quebra lucrar bastante sem precisar trabalhar fora de casa. 

 

O eBook Hamburgueria Artesanal Delivery em Casa, é um 

material rico que vai te fornecer uma série de informações 

COMPROVADAMENTE EFICAZES e que te ajudarão a montar o seu 

próprio negócio em casa. 

 

No capítulo 1, você terá acesso a um panorama geral do ramo 

de hambúrgueres artesanais e as vantagens de abrir uma 

hamburgueria delivery. Existem alguns desafios em montar um 

negócio deste tipo, e você terá acesso a eles no capítulo 1. 



 

 

 

No capítulo 2, você aprenderá a fazer uma pesquisa de 

mercado. Ela pode ser quantitativa ou qualitativa. Aprenderá como 

descobrir se existem clientes em potencial para o seu negócio, além 

de avaliar a concorrência e aprender a se diferenciar dela. 

 

O capítulo 3 é onde você aprenderá as exigências legais para 

abrir um negócio no ramo alimentício. Abrir um MEI é um passo 

fundamental na legalização do seu empreendimento, por isso, você 

aprenderá aqui! 

 

Quais são as ferramentas iniciais para começar a empreender 

no ramo de hambúrgueres artesanais delivery? No capítulo 4, você 

aprenderá quais os necessários para começar seu empreendimento 

e como fazer a aquisição deles de forma segura. 

 

O investimento em equipamentos melhores deixa o seu 

negócio mais profissional e aumenta sua produtividade. Além disso, 

a criação de uma marca que expresse a essência do seu negócio 

também é essencial. Seu logotipo deve estar em todas as suas 

embalagens, na frente da sua loja, em todos os lugares possíveis. 

Tornar sua marca conhecida é importante. 

 



 

 

Todo esse conteúdo valioso e de quebra mais alguns bônus 

com receitas DELICIOSAS de molhos especiais, hambúrgueres 

artesanais e hambúrgueres fit!  

Você certamente vai faturar uma grana! Desejo uma ótima 

leitura e sucesso em sua jornada como empreendedor! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

 

Capítulo 1: A grande oportunidade 

Visualização do negócio 

 

De acordo com dados fornecidos pelo Instituto de 

Gastronomia, entre os anos de 1994 e 2014, houve um aumento 

considerável de 575% no consumo de hambúrguer. Esse delicioso 

prato ganhou fama mundial e muitos comerciantes estão se 

esforçando para trazer cada vez mais inovações para atrair a atenção 

dos clientes. 

 

 Esse prato se tornou bastante popular a partir da Primeira 



 

 

Guerra Mundial, quando ganhou o coração não só dos brasileiros, 

mas de todo o mundo. Os hambúrgueres são uma excelente opção 

para quem está procurando uma refeição gostosa e rápida. 

 

 Muitas empresas aproveitaram a correria dos dias atuais para 

criar hambúrgueres cada vez mais fáceis de preparar e deliciosos. 

Também se dedicaram a aumentar a variedade de sabores a fim de 

agradar uma maior parte da população consumidora. Até mesmo os 

públicos que não comem carne, como os vegetarianos e veganos, 

estão sendo incluídos como público-alvo para os produtores de 

hambúrguer. 

 

 No caso deles, o hambúrguer é feito com material de origem 

vegetal, e não animal. A indústria está crescendo cada vez mais. Com 

o passar do tempo, as pessoas se tornaram cada vez mais 

apaixonadas por hambúrguer. 

 

 Por isso, o ramo de hamburgueria artesanal só tende a crescer 

cada vez mais. Com a correria do dia a dia, muitas pessoas não estão 

com tempo de preparar suas próprias refeições, nem tampouco de ir 

até um fast-food comprar um hambúrguer, por isso, elas recorrem 

ao delivery. 

 



 

 

 O delivery é uma opção que presenteia o consumidor com uma 

economia de tempo e esforço. Isso é tudo o que uma pessoa com o 

tempo corrido deseja. Todos esses aspectos fazem com que o 

investimento em uma hamburgueria artesanal delivery seja 

extremamente válido, sem falar que a indústria alimentícia está 

sempre em alta, pois lida com uma necessidade indispensável do ser 

humano, comer. 

 

Benefícios da abertura de uma hamburgueria delivery 

 

Abrir uma hamburgueria é uma excelente opção para quem 

está querendo ganhar dinheiro. Esse ramo está se popularizando 

cada vez mais, algumas pessoas inclusive ficam aguardando 

ansiosamente o lançamento de novos hambúrgueres artesanais para 



 

 

que possam experimentar esses sabores completamente novos. 

 

Esse modelo de negócio é extremamente versátil, ou seja, você 

pode modelar o seu negócio de diversas formas. É possível oferecer 

uma grande variedade de hambúrgueres com os mais variados 

sabores, de preferência, ligados a identidade do seu negócio. 

 

Existem hamburguerias que apostam no preço, outras no sabor 

dos hambúrgueres, no ambiente, no atendimento, algumas 

oferecem hambúrgueres sem muitos ingredientes, simples, e 

investem no molho, por exemplo, outras preferem apelar para o 

apetite dos clientes, produzindo hambúrgueres tão suculentos que 

só de olhar já bate uma fome tremenda. 

 

Cada hamburgueria deve investir em algo que a torne única. 

Você já pensou em qual vai ser o seu diferencial? Pense nisso! A 

lucratividade também é um fator importante, afinal de contas, quem 

não gosta de dinheiro? 

 

Não existe uma fórmula mágica para que você possa saber 

exatamente quanto vai ganhar com uma hamburgueria. O que eu 

posso te afirmar é que este é um ramo extremamente lucrativo. O 

faturamento de uma hamburgueria é medido pelo porte dela, e pode 



 

 

variar entre R$ 2.000 a mais de R$ 80.000 reais. 

 

 O lucro de uma hamburgueria artesanal depende do quanto 

você consegue vender.  É importante ressaltar que o lucro ideal é 

aquele onde você consegue arcar com todos os seus custos, 

funcionários de demais despesas e ainda sobrar dinheiro para 

investir no próximo mês, criando uma reserva. Ou seja, é aquele que 

dá conta de tudo e ainda sobra dinheiro depois do investimento. 

 

 Por isso, é sempre importante ficar de olho na margem de 

lucro, para que você não saia no prejuízo. É ela quem vai dizer se 

você está indo bem ou não. 

 

 O potencial de personalização também é um fator que pesa 

muito para o sucesso de uma hamburgueria. Ela precisa ter uma 

identidade, a começar pela marca. Precisa ser algo que chame a 

atenção do público e remeta ao hambúrguer. Com base nessa 

identidade, você cria os demais produtos. 

 

 São vários os benefícios e facilidades de montar uma 

hamburgueria artesanal, entre eles, está o fato de que, como você vai 

trabalhar com delivery, não é necessário ter uma loja física, o que já 

diminui bastante os custos. O produto pode ser preparado na sua 



 

 

cozinha, desde que ela seja devidamente higienizada e você 

disponha dos equipamentos necessários para fazer os 

hambúrgueres. 

 

 Outra vantagem, é que devido à correria do dia a dia, muitas 

pessoas nem sequer têm tempo de sair para comer, por isso, 

recorrem ao delivery. Ele é uma solução não somente para quem 

não tem tempo, mas também para quem simplesmente não quer se 

deslocar de casa até o estabelecimento. 

 

 Como se trata de uma hamburgueria delivery, o investimento 

necessário não é tão alto quanto ter um estabelecimento. De acordo 

com estimativas do SEBRAE, é possível arcar com todos o valor 

investido na abertura de uma hamburgueria com estabelecimento 

fixo e todos os equipamentos necessários em apenas 2 anos. 

 

 Existe uma série de outras vantagens em abrir uma 

hamburgueria artesanal delivery. Esse é um negócio com um enorme 

potencial lucrativo, desde que você capriche na receita, seja 

inteligente nos investimentos e e dedique a divulgar de forma 

estratégica seu negócio, pois, como você não possui uma loja física, é 

ainda mais importante estar presente nas redes. 

 



 

 

Visão geral dos desafios 

 

Para abrir uma hamburgueria, você precisa estar ciente de que 

alguns desafios precisarão ser vencidos no processo. Um deles é o 

processo de regulamentação, que é indispensável. Para que um 

negócio seja regulamentado, primeiro, ele precisa estar dentro das 

normas da Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa). 

 

Se o ambiente em que você prepara o hambúrguer artesanal 

for limpo, existem grandes chances de você não ter problemas com a 

Anvisa. Alguns requisitos são fundamentais para que você possa 



 

 

abrir uma hamburgueria artesanal delivery sem se preocupar com o 

fechamento da mesma por conta da higiene do local. 

 

Em primeiro lugar, zele para que sua área de trabalho esteja 

bem ventilada e iluminada, de preferência com proteção nas 

lâmpadas para não correr o risco de acontecer um acidente com os 

estilhaços. Mantenha sempre as mesas e bancadas limpas, isso é 

muito importante, pois trata-se de um dos locais onde você 

manuseia o alimento. 

 

Deixe tudo sempre limpo e organizado, isso previne a entrada 

de insetos, além disso, também é fundamental manter as caixas de 

gordura e de esgoto bem longe da cozinha. Na área de preparo, a pia 

para higienização deve ser a mesma para a lavagem dos recipientes. 

 

De maneira alguma guarde os alimentos junto aos produtos de 

limpeza, isso pode causar acidentes, se você usar algum alimento 

desavisadamente que tenha sido contaminado com um produto de 

limpeza. 

 

Quando for necessário, chame uma dedetizadora para aplicar 

venenos em casos de infestações de ratos, baratas, entre outras 

pragas. Jamais faça isso por conta própria. 



 

 

 

Os cuidados com a água também são indispensáveis. O 

abastecimento deve ser feito com água corrente e tratada. Se ela for 

fornecida de poços artesianos, é necessário fazer uma vistoria a cada 

6 meses. 

 

A caixa d´água deve está sempre tampada, conservada, sem 

rachaduras, vazamentos, infiltrações ou descascamentos. A cada 6 

meses, a caixa d´água precisa ser lavada e desinfetada. 

 

Com relação ao lixo, é necessário que sua cozinha tenha lixeiras 

com tampa e pedal, para você não precisar usar as mãos, pegar na 

lixeira e depois voltar a manusear os alimentos. É fundamental que o 

lixo seja retirado para fora da área de preparo dos alimentos em 

sacos bem fechados. 

 

Após manusear o lixo, é necessário lavar bem as mãos, com 

sabonete líquido e entre os dedos. Na hora de manipular os 

alimentos, é imprescindível que todos os acessórios estejam limpos e 

bem higienizados. 

 

Para ambos, homens e mulheres, é necessário que o cabelo 

esteja preso e coberto. Os homens precisam tirar a barba. O 



 

 

uniforme só pode ser utilizado na área de preparo dos alimentos. 

Todos os dias, deve ser realizada a troca de uniforme. 

 

É importante não usar brincos, pulseiras, anéis, colares, relógio 

ou qualquer tipo de maquiagem, isso pode contaminar os alimentos. 

Lave bem as mãos antes e após o preparo dos alimentos. É 

importante cortar as unhas, não usar esmalte, não é permitido 

fumar, comer, tossir, espirrar, mexer em dinheiro no preparo dos 

alimentos, entre outras coisas. 

 

Certamente, se manter dentro de todos esses cuidados é um 

desafio, mas ele pode ser transposto se você for cauteloso. Outro 

desafio é a perecibilidade dos alimentos. É importante observar 

sempre se os alimentos estão estragados ou algo do gênero. 

 

De modo geral, os legumes e as frutas podem passar de 3 a 7 

dias na geladeira, já as verduras e os temperos, podem ser 

armazenados de 2 a 3 dias na geladeira. Por isso, a perecibilidade 

dos alimentos pode acabar se tornando um problema se você não 

souber gerenciar isso.  

 

Outra coisa para ficar atento é o prazo de validade de 

determinados ingredientes. Olhe sempre na embalagem qual a data 



 

 

de vencimento. Existem muitas pessoas que acabam ficando mal por 

conta do fato de que ingeriram alimentos vencidos. 

 

Outro desafio que pode te desestimular a priori é o espaço que 

você tem disponível para trabalhar. Muitas pessoas, desde que os 

familiares colaborem, acabam montando sua própria lanchonete 

dentro da própria casa, transformando a cozinha em um verdadeiro 

ambiente de produção, entre outras coisas. 

 

Contudo, existe sempre o empecilho do trânsito dentro da casa, 

de pessoas que não estão trabalhando, simplesmente moram ali e 

precisam usar os cômodos da casa. Por isso, o ideal é separar um 

espaço específico para isso. 

 

Como a hamburgueria que você montará não receberá clientes 

em um espaço físico, você pode criar uma cozinha anexada a sua 

casa, se tiver espaço, especialmente para a produção dos 

hambúrgueres artesanais. 

 

Procure ter em mente o seguinte: os desafios são muitos, mas 

você precisa persistir. É assim em todo e qualquer negócio, não só no 

ramo alimentício. Eu quero que você pense em todos os benefícios 

que terá se persistir neste negócio e administrá-lo da maneira 



 

 

correta. 

 

 Você vai poder criar uma loja física, ou simplesmente continuar 

trabalhando de casa, no conforto do seu lar, e ainda por cima, 

lucrando bastante com essa atividade. Se for comparar o que você 

vai ganhar com as dores de cabeça que terá, certamente os 

benefícios são maiores, apesar de que é difícil sim lidar com certas 

situações. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 



 

 

Capítulo 2: Pesquisa de mercado 

Como descobrir se há público potencial em minha região? 

 

Para responder essa pergunta, vamos partir do pressuposto de 

que os hambúrgueres artesanais não são uma febre em todo o país 

e em muitos lugares do mundo e que a grande maioria das pessoas 

ama hambúrgueres artesanais. 

 

A verdade é que esse é um negócio extremamente promissor, 

pois satisfaz uma necessidade básica do ser humano, que é comer e 

desfrutar de sabores novos e deliciosos. 



 

 

 

Pesquisa sobre o entorno 

Para descobrir se há público em potencial na sua região, que tal 

arregaçar as mangas e sair fazendo a pesquisa nas casas? Crie um 

formulário com perguntas específicas, como por exemplo: 

1. Você gosta de hambúrgueres artesanais? 

2. Qual o seu regime alimentar? 

3. Você geralmente vai a uma lanchonete? 

Entre outras perguntas simples que façam você identificar se 

alguém pode se tornar um cliente em potencial ou não. Outra 

alternativa, é criar um formulário no Google Forms e divulgar para as 

pessoas mais próximas, pedir para que elas divulguem para os 

amigos, e assim as pessoas da sua comunidade começarão a ter 

ciência de que você planeja montar uma hamburgueria artesanal 

delivery na comunidade. 

 

Avaliando a concorrência 

Existem muitas hamburguerias na sua localidade? Você já 

parou para notar quantas têm na sua rua? Essas são perguntas que 

você precisa responder para si mesmo.  

 



 

 

Além das hamburguerias que tem ou não tem no seu bairro, 

existe um outro tipo de concorrente, que não é visível onde você 

mora, mas que está competindo com você pelo coração e o 

estômago dos seus clientes: outras hamburguerias artesanais 

delivery que fazem entregas na sua região e que estão amplamente 

presentes nas plataformas digitais. 

 

O que essas hamburguerias estão oferecendo? Qual o público-

alvo delas? Qual o diferencial que elas apresentaram? Se você quiser 

se destacar, precisará criar e oferecer aos seus clientes ao diferente, 

que só você sabe fazer e que é sua marca registrada. 

 

Vou te dar um exemplo: o Burguer King é uma grande rede de 

lanchonetes que está presente em diversos lugares. Todavia, o 

hambúrguer que mais apareceu em comerciais de televisão e o 

campeão em vendas da rede de lanchonetes, que possui outros 

inúmeros tipos de hambúrgueres, é o Whopper. 

 

O Whopper é a marca registrada do Burguer King. Em boa parte 

dos lugares onde tem um BK, as pessoas pedem o Whopper. Não é 

exatamente porque o hambúrguer é delicioso ou algo do gênero, 

mas sim, porque ele é a cara do BK e isso atrai a atenção do público. 

 



 

 

Por isso, se você quer de destacar da concorrência, precisará 

oferecer um produto que é a cara do seu negócio. 

Poder de compra do público 

Neste tópico, eu preciso ser bem sincero. Primeiramente, quero 

te fazer uma pergunta, porque você acha que as grandes marcas de 

fast-food não abrem suas lojas na periferia? A resposta é bem 

simples, porque os lanches delas foram criados para um público com 

maior poder aquisitivo. 

 

Na comunidade em que você está inserido, será que as pessoas 

possuem o mesmo poder aquisitivo dos moradores dos grandes 

centros? Você mora em um grande centro? Baseado na sua 

localidade, já dá para ter uma noção do poder aquisitivo que as 

pessoas possuem. 

 

Avaliar sua comunidade é um bom ponto de partida para que 

você possa entender quanto deve cobrar por seus produtos. Será 

que as pessoas têm dinheiro o suficiente para investir em um lanche 

caro? Ou elas preferem ir para uma lanchonete melhor e comer 

bem? 

 

Todas essas perguntas precisam ser respondidas por você 



 

 

depois de uma minuciosa observação do contexto em que está 

inserido. 

Táticas de diferenciação 

Como eu citei no tópico anterior, cada lanchonete famosa 

possui algo que a diferencia das demais, seja o hambúrguer, o 

atendimento, a experiência do usuário na loja, entre outras coisas. 

 

Vamos partir do exemplo do Mc´Donalds. Você está enganado 

se acha que o grande diferencial da marca é o Mc´Lanche Feliz. A 

franquia de lanchonetes reconhecida mundialmente, tem como seus 

principais pontos fortes três coisas, e elas diferenciam o Mc´Donalds 

da concorrência. 

 

A verdade é que a empresa possui um foco global coeso, ou 

seja, todas as franquias possuem o mesmo objetivo, que na 

realidade são três prioridades de crescimento: otimização do menu, 

modernização da experiência do usuário e ampliação da 

acessibilidade da marca. 

 

O que essa três coisas significam? Primeiro, o Mc´Donalds está 

sempre avaliando o que o seus clientes preferem, por isso, estão 

sempre buscando adequar o menu a essas necessidades, lançando 



 

 

novidades, observando que pratos são os mais consumidos, entre 

outras coisas. 

 

Uma prova disso é o fato de que na China, o destaque o 

Mc´Donalds não é um hambúrguer, e sim asas de frango fritas. Isso 

mostra que a marca está sempre de olho na preferência do público. 

Outro diferencial da rede de lanchonetes é o fato de que ela está 

sempre buscando modernizar a experiência do usuário. 

 

Muitas pessoas não têm tempo de parar na lanchonete para 

comer, por isso, o Mc´Donalds está construindo cada vez mais drive-

thrus e quiosques voltados para a rua.  

 

 Isso também causa impacto em outro ponto importante, a rede 

de lanchonetes quer aumentar alcance da marca. Na China, a marca 

promoveu um marketing agressivo. Ela criou uma campanha onde 

distribuiu mais de 10.000 unidades de asas de frango fritas. Foi uma 

comoção geral, tudo para alcançar as pessoas e gerar identificação 

com elas. 

 

 Qual será o seu diferencial? Lembre-se, o negócio que você 

quer montar é uma hamburgueria artesanal delivery, mas o que vai 

te diferenciar da concorrência não precisa ser exatamente um 



 

 

hambúrguer ou o fato de você fazer entregas. 

 

 Como o exemplo do Mc´Donalds mostrou, o enfoque pode 

estar em outros aspectos que também são importantes para que o 

cliente se identifique com seu negócio. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



 

 

Capítulo 3: Regulamentação 

Onde pesquisar sobre exigências legais para o funcionamento? 

 

Encontrar os órgãos necessários para abrir um negócio nem 

sempre é fácil. Muitas pessoas acabam se confundindo bastante 

nessa parte, pois não sabem a quem recorrer para legalizar o 

negócio. Antes de saber quais são as exigências legais para abrir uma 

hamburgueria, você deve saber onde encontrar as informações. 

 

O órgão que melhor pode orientar um microempreendedor 

sobre como legalizar e abrir o próprio negócio é o SEBRAE. Procure 



 

 

um estabelecimento do órgão mais próximo a sua residência. O 

SEBRAE oferece cursos de capacitação para quem planeja 

empreender e uma das principais pautas abordadas nesses cursos é 

justamente a legalização de um negócio. Para muitos 

empreendedores, a formalização de um negócio é um passo 

significativo para viver um novo momento da trajetória empresarial. 

A formalização de um negócio significa que o dono da empresa 

passará a ter um CNPJ, o que dará a ele uma série de benefícios. 

 

Como abrir um MEI em sua atividade econômica (CNAE) 

 



 

 

Para que você possa saber em que classe de atividade 

econômica o seu empreendimento se encaixa, basta acessar o site 

do Governo Federal ou do IBGE. Ao inserir uma palavra-chave no 

espaço indicado, você poderá ver em que categoria se encaixa o seu 

empreendimento. 

 

Para realizar a formalização da sua empresa, o processo é 

bastante intuitivo e feito online. Para fazer a formalização do seu 

negócio, acesse o Portal do Empreendedor e siga alguns passos. O 

primeiro deles é atender as condições definidas para se tornar um 

MEI. 

 

Você não deve participar de nenhuma outra empresa, seja 

como sócio ou titular. Seu faturamento deve estar dentro da casa 

dos R$ 81.000 anuais. Seu trabalho deve estar dentro das atividades 

permitidas. Também é possível registrar 15 ocupações secundárias. 

 

Após isso, você deve criar uma conta no Gov.br. Se você já tem, 

ignore este passo. No Portal do Empreendedor, no serviço de 

formalização de MEI, clique no botão de “Quero Ser”. Após isso, 

selecione a opção “Formalize-se” ou “Gov.br”. 

 

Realizar o cadastro no portal do governo permite ao usuário 



 

 

acessar uma série de serviços públicos prestados de forma gratuita e 

digitalmente, sem precisar se deslocar, permanecer em longas filas, 

imprimir ou autenticar documentos. 

 

O próximo passo consiste em completar o cadastro no Portal 

do Empreendedor. Para isso, você deve clicar no botão “Formalize-

se”, informando os dados da sua conta no Gov.br e autorizando o 

acesso aos seus dados pelo Portal do Empreendedor. 

 

Você deverá preencher o número do recibo da sua declaração 

de imposto de renda ou do título de eleitor e o número do seu 

telefone celular. Fazendo isso, você receberá um código via SMS. O 

próximo passo é definir o nome e as atividades que serão exercidas. 

 

Além do nome fantasia da sua empresa e as atividades que ela 

exercerá, será necessário informar onde irá atuar, por exemplo: em 

casa, em endereço comercial, ambulante, porta a porta ou online. 

Definir o endereço é a próxima etapa. Para isso, você deverá 

informar o CEP e o endereço residencial e também o CEP do local 

onde a empresa irá funcionar. O próximo passo é a emissão do 

Certificado de Condição de Microempreendedor Individual. Depois 

de ler atentamente, o empreendedor deverá selecionar todas as 

declarações obrigatórias de MEI. Será emitido um Certificado de 



 

 

Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI). 

 

Este documento comprova a inscrição como MEI, com o CNPJ e 

o número de registro da Junta Comercial. Teoricamente toda e 

qualquer pessoa de nacionalidade brasileira e em condição de 

pessoa física, está apta a abrir um MEI. 

 

Contudo, para que isso aconteça, são necessários alguns 

requisitos: 

● Não formar nenhum tipo de sociedade, pois um 

Microempreendedor Individual não pode ter sócios; 

● Não é permitido ser proprietário ou sócio de outra empresa; 

● Ter no máximo um empregado contratado; 

● Identificar corretamente o CNAE, ou ramo de atuação, e que 

este seja permitido na condição de MEI; 

● Ter um faturamento máximo anual de R$ 81 mil; 

● Não ser um servidos público federal em atividade. Para os 

servidores do estado e município, será necessário observar 

quais critérios são praticados pela legislação local, pois podem 

ocorrer variações nas regras e exigências. 

Para ter acesso aos CNAEs disponíveis para o seu negócio, é só 

acessar o site Gov.br ou o do IBGE. 

 



 

  



 

 

Capítulo 4: Ferramentas essenciais e 
upgrades 

Quais são as ferramentas essenciais para começar? 

 

Para começar o seu negócio e fazer com que ele seja capaz de 

atender bem toda a demanda que virá, é necessário ter alguns 

equipamentos essenciais para abrir uma hamburgueria como, por 

exemplo freezer, chapas, fornos e fogões. 

 

A lista de compras de todos os itens de móveis e 

eletrodomésticos pode até chegar a ser extensa, mas cada um deles 



 

 

é fundamental par ao bem do seu negócio. Como se trata de uma 

hamburgueria artesanal delivery, você pode iniciar seu negócio na 

sua própria casa. 

 

A cozinha é o ponto principal da hamburgueria. É nesse 

cômodo onde você e sua equipe irão preparar todos os pedidos dos 

clientes. É fundamental que o cômodo onde você preparará os 

alimentos seja confortável e arejado. 

 

Além do espaço, os equipamentos são essenciais para que você 

consiga produzir mais e com qualidade, por isso, separei alguns que 

são essenciais na sua hamburgueria artesanal delivery: 

 



 

 

Chapa 

 

A chapa é um instrumento fundamental em uma hamburgueria. É 

nesse equipamento que você tostará o pão, derreterá o queijo e 

assará o hambúrguer. Ela é quem dá o toque final no hambúrguer. 

Esse equipamento custa em média de R$ 200,00 a R$ 1.000,00. O 

valor varia de acordo com o tamanho da chapa. 



 

 

 

Fogão Industrial 

 

O Fogão Industrial é um equipamento necessário para a 

preparação de molhos, e qualquer outra receita que a hamburgueria 

fizer para acompanhamento dos hambúrgueres. Os valores também 

variam bastante, de acordo com a quantidade de queimadores 



 

 

presentes no fogão. 

 

Este equipamento custa cerca de R$ 500,00, aqueles que 

possuem 4 bocas. Para os fogões com 6 bocas, o valor médio é de R$ 

1.500, e no caso dos que acompanham forno embutido, R$ 2.000. 

 

Fatiador de frios 

 

O fatiador de frios é geralmente utilizado para cortar 

mussarela, presunto, entre outras coisas, para colocar nos 

hambúrgueres. Esse instrumento poupa a pessoa de passar um 



 

 

tempo considerável cortando esses alimentos. 

 

Para poupar tempo e agilizar o processo, é fundamental que a 

sua hamburgueria tenha um cortador de frios. Esse equipamento 

custa em média R$ 400,00, o modelo mais simples. 

 

Refrigerador 

 

A geladeira é o equipamento responsável por guardar os 



 

 

alimentos que precisam ficar prontos antes que a hamburgueria 

abra as portas, como molhos, milho verde, entre outros. Com isso, o 

preparo fica muito mais rápido quando o cliente fizer o pedido. Além 

do bom sabor que a geladeira proporciona, existe também o fator de 

que ela torna a entrega dos hambúrgueres mais rápida. 

 

Equipamento fundamental para armazenar os alimentos e as 

carnes em processo de descongelamento. Um refrigerador industrial 

de 4 portas, custa em média R$3.000. 



 

 

Freezer 

 

O Freezer é um equipamento muito útil para armazenar o 

estoque de alimentos e as bebidas. É importante que você tenha 

apenas um para os alimentos congelados e outro para bebidas. Um 

freezer vertical com capacidade de 550 litros, custa mais ou menos 

R$ 3.000. 

 



 

 

Liquidificador Industrial 

 

O liquidificador é útil para o preparo dos molhos e também para 

preparar os sucos. É importante ter um liquidificador especialmente 

para essas funções, se possível, tenha um somente para os sucos e 

bebidas e outro para o preparo de receitas salgadas. 

 



 

 

Um exemplar com capacidade de até 4lt custa aproximadamente R$ 

500,00. 

 

 Além desses equipamentos, ainda existem outros que podem 

ser muito úteis para melhorar ainda mais sua rotina de trabalho, 

entre eles: cortador de verduras e legumes, máquina modeladora de 

hambúrguer, panelas, caçarola, entre outros utensílios. 

 

O investimento em melhores equipamentos é fundamental. 

Lembre-se de que é possível economizar bastante dinheiro 

investindo em equipamentos de marcas mais baratas. Conforme sua 

hamburgueria artesanal delivery for fazendo sucesso, você pode 

investir em equipamentos mais sofisticados. 

 

Para isso, você precisa fazer um planejamento estratégico, 

levando em conta todos os seus gastos com materiais, gás, água, 

entre outras coisas. O preço do seu produto deve ter como base seus 

gastos e uma margem de lucro. 

 

Muitas vezes, para quem começa um novo empreendimento, 

não existem muitas alternativas, é necessário utilizar o que já tem. 

Muitas grandes empresas começaram com o que tinham em mãos, 

você também deve fazer isso, e com o passar do tempo, 



 

 

administrando o dinheiro com responsabilidade, você conseguirá 

alcançar objetivos maiores. 

 

Conforme você for investindo em equipamentos, sua 

capacidade de produção aumentará, e como consequência disso, 

seus ganhos também, o que te permitirá crescer ainda mais. É um 

ciclo. 

Identidade Visual 

 

A identidade visual de um negócio é extremamente importante. 

Esse termo se refere ao logotipo, mas também as embalagens e 

outros materiais. Tudo isso deve estar alinhado, para que a 



 

 

informação transmitida através das embalagens, cardápios, e outros 

materiais da hamburgueria, transmitam a mensagem do que é o 

negócio e qual a essência dele. 

 

O profissional responsável por criar uma identidade visual para 

o seu negócio, utilizando princípios como a teoria das cores, gestalt, 

iconografia, tipografia, semiótica e outros conceitos sobre percepção 

gráfica, é o Designer Gráfico. 

 

Antes de contratar um para criar a sua identidade visual, 

confira o trabalho dele, peça seu portfólio. Alinhe com ele coisas 

como o que a sua identidade visual precisa transmitir, crie um nome 

para o seu negócio, entre outras coisas. 

 

Não é necessário ter uma marca sofisticada para começar. Se 

você analisar o processo de evolução de algumas empresas, 

perceberá que elas só passaram a ter um logotipo sofisticado depois 

de anos de experiência no mercado, todavia, sua marca não pode ser 

feita de qualquer jeito. 

 

Para fazer sua identidade visual e gastar menos com isso, você 

pode procurar designers pelo Instagram, ou por sites de Freelancers 

como o 99Freelas (Site Nacional), o Workana e o Fiverr. Depois de 



 

 

contratar um Designer para fazer o seu logotipo, chegou a  hora de 

criar o design das suas embalagens. 

 

Seu logotipo deve estar estampado nas embalagens e elas 

precisam expressar uma mensagem. Dependendo do nome do seu 

negócio, é possível inserir alguns elementos bastante atrativos nas 

sacolas. Papéis de embrulho, adesivos, embalagens e saquinhos de 

molho, uniforme se você quiser fazer, tudo isso passa pelo trabalho 

de um Designer. 

 

Se você quiser que seu negócio literalmente grude na mente 

dos clientes, será necessário criar uma identidade visual original e 

que fixe rapidamente no coração dos clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

 

 

Capítulo 5: Por dentro dos Apps 
 
Sua hamburgueria nos dispositivos móveis 

 

Quando a fome bate, o celular pode se tornar um grande aliado 

das pessoas. Existe uma grande diversidade de aplicativos voltados 

justamente para pessoas que querem pedir comida com facilidade 

de rapidez para matar a fome o mais rápido possível. 

 

Existem vários aplicativos disponíveis para a entrega de comida, 

que possuem cardápios digitais de restaurantes e estabelecimentos 

locais. Eles oferecem uma grande facilidade. Para pedir comida, 

basta informar seu endereço, selecionar o que quer pedir e aguardar 

no conforto da sua casa, sem a necessidade de fazer uma série de 

ligações. 

 

A interface e o funcionamento desses apps também são 

bastante similares. Existem diversos deles, mas alguns se 

sobressaem aos demais. Os usuários podem filtrar entre as 

categorias de alimentos, visualizar o tempo estimado e a taxa de 

entrega, usar cupons, receber promoções e até mesmo efetuar 



 

 

pagamentos no cartão de crédito e débito. Confira alguns apps e 

como realizar o cadastro: 

 

iFood (Android | iOS) 

O iFood é uma das plataformas de delivery mais populares em 

nosso país, se não for a mais popular. Somente na Play Store, esse 

app de comida possui mais de 50 milhões de instalações. O iFood 

ainda possui uma grande abrangência no Brasil com mais de 200 mil 

restaurantes cadastrados em todos os estados do país. 

 

 Entre os recursos disponíveis no app, estão a possibilidade de 

agendar entregas, pagar pelo próprio app e usar cupons 

promocionais. 

 

Como cadastrar meu negócio: Para cadastrar seu negócio no iFood, é 

muito simples. Você só precisa acessar o site do iFood, selecionar a 

opção “Cadastre seu Restaurante”, no final da página. Lá haverá uma 

série de links, um deles é o de cadastro. 

 

Preencha todas as informações solicitadas no formulário. 

Prossiga com o processo. Após isso, dados mais específicos serão 

pedidos. Eles servirão para que o iFood analise o seu 

estabelecimento e aceite ou não o seu cadastro. 



 

 

 

O próximo passo é escolher o plano que melhor atende as suas 

necessidades. Não são muitas opções, apenas duas. A mais barata 

custa aproximadamente R$ 100 e não conta com entregador. Além 

da mensalidade, nos dois planos, é cobrada uma taxa sobre cada 

pedido e também sobre os pagamentos via cartão. 

 

Serão necessários os dados bancários. Depois de devidamente 

validados todos os seus dados, é só assinar um contrato e configurar 

sua loja. 

 

Rappi (Android | iOS) 

O Rappi ganhou popularidade por ser um aplicativo de entrega 

bastante amplo. Ele inclui pedidos de mercados, farmácias, lojas 

específicas e restaurantes. Os pagamentos são feitos pelo próprio 

app, que possui amplo suporte para cartões de crédito, débito e até 

mesmo vale-refeição. A entrega pode ser acompanhada pelo próprio 

app. O serviço anda conta com o Rappi Prime, assinatura que 

garante ao cliente frete grátis e outros benefícios. 

 

Como cadastrar meu negócio: Para cadastrar seu negócio no Rappi, o 

primeiro passo é entrar em contato com a empresa sobre o interesse 

em fazer parte do aplicativo. Para isso, você deve enviar um e-mail 



 

 

para sejaparceiro@rappi.com. É necessário dar algumas informações 

sobre o restaurante, como nome, seguimento e a cidade no qual está 

localizado. 

 

Depois da empresa avaliar o seu negócio, se você for aprovado, 

o Rappi irá te enviar um contato padrão para a inserção do seu 

negócio no app, um login e uma senha, que devem ser usadas para 

entrar no aplicativo RappiAliado, que pode ser baixado no Google 

Play. 

 

Baixe o app e informe seu login e sua senha e selecione a 

opção de “Ativar restaurante”. Selecione seu restaurante clicando em 

“Cardápio”. Cadastre todas as informações necessárias, como horário 

de funcionamento e formas de pagamento. 

 

Escolha todos os pratos que quer deixar com status ativo, e no 

momento de adicionar os pratos, inclua fotos em cada um deles. O 

recomendado pelas normas da Rappi é usar fotos reais. Atente para 

a qualidade das fotos, para que você possa vender mais e receber 

avaliações positivas. 

 

Uber Eats (Android | iOS) 

O serviço de entregas da Uber não é tão amplo quanto a Rappi, 



 

 

pois atende mercados e restaurantes. Eles também possui 

integração com o app de transporte, pois ambos podem ser 

acessados com a mesma conta. 

 

Essa plataforma disponibiliza uma série de filtros para pratos e 

estilos de culinária. A rota de entrega pode ser acompanhada 

também pelo celular. 

 

Como cadastrar meu negócio: Para cadastrar seu negócio no Uber 

Eats, acesse o site pelo computador e clique no canto superior 

esquerdo, no menu de três traços. Entre as opções que aparecerão, 

clique em “Adicione seu restaurante”. 

 

Depois de clicar nesse botão, você será direcionado para uma 

tela de cadastro, onde deverá inserir os primeiros dados. Aqui, será 

necessário informar o nome do seu estabelecimento, o endereço, 

bem como seu nome completo, e-mail e telefone.  

 

Na seção “Tipo de empresa”, você deverá escolher a opção que 

mais tem a ver com seu negócio. Feito isso, o site exibirá mais dois 

campos, um está relacionado a quantidade de pessoas que o local 

comporta e o outro é referente ao tipo de pratos que você serve. 

Responda tudo devidamente e clique em “Enviar”. 



 

 

 

Em alguns casos, essas informações não serão suficientes. 

Quando isso acontecer, a tela seguinte terá um comunicado do Uber 

Eats, avisando que entrará em contato com você por telefone ou e-

mail em até 3 dias úteis. Também pode ocorrer que o site exija 

outros dados. Se isso acontecer, basta acompanhar as instruções. 

 

Em seguida, configure as opções de entrega e retirada. Neste 

campo você pode escolher entre utilizar os entregadores do Uber 

Eats ou sua própria equipe, além de permitir ou não a retirada de 

pedidos. Após isso, clique em “Confirmar”. 

 

Na próxima página, você deve inserir a razão social do seu 

estabelecimento e informar novamente seu endereço completo. 

Logo abaixo, você deverá escrever o nome do representante legal e o 

seu CPF, além do CNPJ do estabelecimento. 

 

Leia o contrato com atenção e se concordar com cada um dos 

termos, assine-o e prossiga. Por fim, finalize a configuração. 

 

99 Food (Android | iOS) 

Engana-se quem pensa que a Uber é a única empresa de 

transportes que possui um app especialmente dedicado a entregas. 



 

 

A 99, concorrente nas viagens particulares, também possui um app 

específico para delivery. O 99 Food funciona de maneira parecida 

com outros apps, e permite o uso da 99 Pay, a carteira digital do app, 

para pagamento de pedidos. 

 

Como cadastrar meu negócio: Para cadastrar seu negócio no 99 

Food, você precisará entrar no site do 99 Food pelo seu computador. 

Você verá, a página inicial e deverá apertar no botão 

“Estabelecimento”, que fica logo na barra horizontal no topo da tela.  

 

Fazer isso te levará a uma nova página, onde você verá um 

formulário simples do lado direito, onde será necessário preencher 

as seguintes informações: nome do estabelecimento, endereço do 

estabelecimento, CEP, telefone do estabelecimento, seu nome, 

telefone e e-mail. 

 

Depois de preencher todas as informações corretamente, 

clique no botão de enviar. A empresa vai verificar as informações e 

entrará em contato com você para que possa finalizar o cadastro. A 

partir daí, serão colocadas informações sobre o estabelecimento, 

como os produtos ofertados e os valores. 

 

 Gostou de todas essas informações? Elas são extremamente 



 

 

relevantes para uma hamburgueria artesanal delivery. É nesses apps, 

principalmente no iFood e no Uber Eats onde o público vai procurar 

comida!  

 

 Aproveite todas as vantagens que esses aplicativos oferecem 

para o seu negócio! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 



 

 

Conclusão 

Uma ideia lucrativa e deliciosa 

 

Como você pôde entender através deste eBook, abrir uma 

hamburgueria artesanal delivery é altamente lucrativo. Além de você 

poder alcançar seus clientes sem precisar que eles venham até você, 

o custo é muito menor, porque você não necessita de uma loja física, 

é possível começar da sua própria casa. 

 

Com um baixo investimento, já é possível iniciar o seu negócio. 

Além disso, a possibilidade de você lucrar bastante é grande, desde 

que siga as orientações aqui contidas. 



 

 

 

No capítulo 1, nós fizemos um apanhado geral do negócio. Você 

também aprendeu que investir em uma hamburgueria artesanal 

delivery é um ótimo negócio, por uma série de fatores, entre eles, o 

baixo investimento inicial, a possibilidade de trabalhar sem 

necessitar de uma loja física, a popularidade dos hambúrgueres 

artesanais entre as pessoas, entre outros fatores que contribuem e 

muito para que você decida empreender no ramo. 

 

No capítulo 2 deste eBook, você aprendeu a como realizar uma 

pesquisa de mercado. Isso é importante para saber se existe público 

em sua região, o que provavelmente tem porque a maioria 

esmagadora das pessoas ama hambúrgueres artesanais, além de 

avaliar se existem concorrentes na sua localidade. 

 

No capítulo 3, você teve acesso a informações sobre o processo 

necessário para formalizar o seu negócio. Para ter um MEI, é 

necessário cumprir alguns requisitos específicos. Além disso, 

também é fundamental consultar os órgãos competentes como, por 

exemplo, o SEBRAE, para ter informações claras sobre este processo. 

 

No capítulo 4, você descobriu quais são os equipamentos 

necessários para montar a sua hamburgueria artesanal delivery. 



 

 

Também teve acesso aos preços médios dos itens, para te dar uma 

base do quanto você precisará investir em materiais. É importante 

ter esses equipamentos, eles vão melhorar sua produção 

consideravelmente. 

 

Neste mesmo capítulo, você também recebeu informações 

sobre a importância de uma identidade visual para o seu negócio. 

Tão importante quanto o hambúrguer artesanal que você vende, é a 

apresentação do produto para o cliente. É nesse aspecto que entra a 

identidade visual, o design da embalagem, entre outras coisas. 

 

Este eBook é complementado por outros. Essa é apenas a 

primeira parte do conteúdo sobre como abrir uma hamburgueria 

artesanal delivery. Não deixe de conferir os outros e colocar em 

prática tudo o que aprendeu. 
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