
ESCOLHAS MAIS SAUDÁVEIS 
NAS ESCOLAS



EVOLUÇÃO NA ESCOLA NOS ÚLTIMOS ANOS



EVOLUÇÃO NA ESCOLA NOS ÚLTIMOS ANOS

NOVAS OPORTUNIDADES

VS

NOVOS DESAFIOS



ESCOLA DE PONTA:

Aproveita o aumento do número de horas 
do aluno dentro da escola

Melhoram o laço com a família e aluno

Inovam e incrementam seu nível de 
serviço

Aumentam seu ticket médio

ESCOLA EM QUEDA: 

Reclama da postura dos pais

Reclama do aumento do número de 
horas do aluno dentro da escola

Não evoluiu seu nível de serviço



EVOLUÇÃO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR



EVOLUÇÃO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

MUITO POUCA EVOLUÇÃO 
AO LONGO DOS ANOS



Problema
Crianças se	alimentam mal!

FONTE:	IBGE	/	SOCIEDADE	BRASILEIRA	DE	ENDOCRINOLOGIA	E	METABOLOGIA





OPERADOR DE PONTA:

Enxerga essa nova responsabilidade como 
oportunidade

Melhoram o laço com a família e aluno

Inovam e incrementam seu nível de 
serviço

Aumentam a frequência de consumo

Aumentam seu ticket médio

OPERADOR EM QUEDA: 

Reclama da postura dos pais

Reclama que o pai é que deve educar o 
filho em relação ao melhor hábito 

alimentar

Reclama que a responsabilidade pela 
educação alimentar do aluno não é dele

Reclama que se não vender refri e 
chocolate, a operação dá prejuízo



EVOLUÇÃO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

DESAFIO: TRANSFORMAR A ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR EM UM DIFERENCIAL PARA A ESCOLA











INDEPENDÊNCIA







EFICIÊNCIA







NOVOS PRODUTOS

+

ENTRADA NA CASA DO ALUNO







https://www.youtube.com/watch?v=ZTVc6IxfxKw





CASE 1: Nutrição como diferenciação

Cantina ajudando a escola a crescer



CASE 2: Aumento em vendas X Redução de custo

Aumento médio de 25% em vendas

Colégio em 
Pinheiros/SP

2.700 alunos

Alta mensalidade

45% de adesão ao cartão 
Nutrebem

Em 3 meses de operação, 
a cantina passou de 3 

caixas para 1 caixa

Colégio em 
Pinheiros/SP

1.500 alunos

Alta mensalidade

35% de adesão ao cartão 
Nutrebem

Aumento de 40% em 
vendas na cantina

Colégio na Barra da 
Tijuca/RJ

1.300 alunos

Alta mensalidade

Em 2 semanas de 
operação, aumento de 
20% nos pedidos dos 

principais fornecedores



CASE 3: Fim da circulação de dinheiro

Pais e escola felizes com a segurança; operador feliz com o fim dos furtos

9 unidades em BH

Ao todo 4.500 
alunos

Não se usa 
dinheiro para 
compras na 

cantina – somente 
cartão Nutrebem



OBRIGADO!

Guilherme Cohn

www.nutrebem.com.br



Food service em escolas – prós e contras

Prós

Clientes acostumados com 
incrementos de preços

Há crescimento e há 
redução. Mais importante: 

há previsibilidade

Monopólio

Segurança

Lock-in

Contras

13 salários/ano VS 10 
meses de operação

Alto turn over

Recreio curto

Contato com pais

Dependência com a escola


