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Eu, Mercado
Feirantes do Mercado Central  dispostos a aprimorar seu potencial empreendedor para 

que se tornem agentes transformadores de si mesmos e do seu meio com nossas 
capacitações oferecidas no próprio mercado. 

Marketing para micro 
empresas
Definição de Marketing e 
como é possível aplicá-lo 
de maneira simples, 
mesmo em negócios de 
pequeno porte.

TEMA 1

Importância da 
higienização aparente
Porquê deve-se manter as 
mãos e utensílios limpos no 
manuseio de alimentos, com o 
uso de esterilizantes e luvas à 
mostra para os clientes.

Melhorias visuais e 
estratégicas

Apresentação das impressões
e sugestões do público sobre
as bancas para co-criação de
um layout mais organizado e
atrativo.

TEMA 4

Atendimento ao 
cliente

Como o aspecto das bancas 
e o tratamento durante a 

venda interfere na visão do 
cliente para um bom 

marketing boca a boca. 
 

Somos 
empreendedores?

Porquê ser feirante é muito 
mais que apenas vender e 

como aplicar técnicas 
simples para gerir suas 

bancas como verdadeiros 
empreendimentos. 

 

TEMA 5

Aumento da margem de lucro
 
 

Revitalização do espaço
 
 

Pertencimento e autonomia

TEMA 2

Otimização do 
trabalho
Aplicar técnicas de 
otimização das rotinas de 
trabalho para que possam 
lidar com o crescimento 
dos empreendimentos.

TEMA 3

TEMA 6



Perspectivas Futuras

AvançosParcerias Mutirão

Resultados do MVP

Banca hoje Em breve

Descobriu a importância dos 
formulários de pesquisa para conhecer 
mais seus clientes;

Se reconhece não mais como uma  
vendedora, mas  gestora de um micro-
empreendimento.

  apoiadores-
chave até 
dezembro 
deste ano.
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Nossa 1ª beneficiária, a Dona Dora, agora....
Sabe o que é marketing e está disposta 
a plicá-lo para melhorar a imagem de 
deu negocio;

bancas 
reformadas 
até jun/20.10

feirantes 
 no SobraNada 

ao fim do 
próximo ciclo.
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Proposta do SobraNada
 

OBJETIVO

Selo de combatente 
ao desperdício
Os comércios envolvidos 
podem ganhar um selo de 
"Combatente do Desperdício" 
em 3 níveis (bronze, prata e 
ouro) conforme a evolução do 
comércio na implementação 
das práticas. 

PASSO 4
Desafios práticos

PASSO 3

Encontros de 
concientização

Capacitações em modelo de 
facilitação com voluntários 
de Engenharia Química, 
Engenharia de Alimentos e 
Nutrição.

PASSO 1
Capacitações 
interativas

PASSO 2

RESULTADO 
PRELIMINAR 

 252,15 Kg de alimentos 
já repassados à ONGs.

Repasse de boas práticas para 
implementação  
acompanhadas pelo time  e 
que incluem a doação dos 
alimentos próximos do 
perecimento a ONGs 
Responsáveis pela 
distribuição. 

Encontros com os 
comerciantes e ONGs para 
conscientização do problema 
do desperdício e incentivo a 
doação dos alimentos 
próximos ao perecimento.

Comerciantes de Hotifruti + Restaurantes Familiares + ONGs
aprendendo juntos a melhorar o controle, higiene, manuseio e conservação dos alimentos.

 Incentivar a 
aplicação de 

medidas 
sustentáveis e 

socialmente 
responsáveis na 

gestão de pequenos 
negócios ligados a 

hortifrúti.
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