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O  mercado  de  cozinheiros  independentes  representa  uma  parcela  significativa  de
profissionais liberais e microempresários brasileiros. Hoje, estima-se que mais de 2 milhões de
pessoas preparam alimentos em casa com o objetivo de comercialização.

Tortas, bolos, marmitas, brigadeiros estão entre as linhas de produto que predominam
a venda dentre estes profissionais, que faturam em média R$3.000,00 por mês. E, os canais
utilizados por estas pessoas são desde feiras de comidas artesanais, grupos de redes sociais,
condomínios e até aplicativos de delivery.

Com  o  crescimento  do  consumo  através  de  delivery  por  conta  da  pandemia,  o
crescimento  deste  setor  tem  sido  um  importante  elemento  para  garantir,  através  do
empreendedorismo, um alívio à severa crise econômica, garantindo que dezenas de milhares
de famílias da cidade consigam ter trabalho e renda. Este impacto econômico positivo é tanto
direto,  pela  produção do  cozinheiro  independente,  quanto  indireto  pois  amplia  a  oferta  de
trabalho para entregadores e amplia o consumo de insumos ampliando a demanda de diversas
cadeias produtivas relacionados à alimentação.

Tem  havido  nos  últimos  anos  um  movimento  ascendente  de  formalização  destes
cozinheiros independentes,  em especial  como MEI (Micro Empreendedor Individual)  ou ME
(Microempresa), em grande parte por conta da desburocratização destes procedimentos.

Esta regularização só não é mais acentuada pro conta da ausência de regras claras,
procedimentos objetivos e falta de homogeneidade na interpretação das normas quanto ao
licenciamento sanitário desta atividade. O cozinheiro independente não tem um caminho claro
para essa regularização, necessitando consultar diferentes fontes e órgãos e recebendo muitas
vezes com informações conflitantes, e dificultando assim o processo de formalização.

Uma das dificuldades é que todo o processo de licenciamento sanitário foi estabelecido
para indústrias e outros estabelecimentos, em geral de grande porte. O estabelecimento de
uma  categoria  voltada  especificamente  para  MEIs  e  MEs,  respeitadas  as  suas  condições
específicas e volumes de produção tornaria o processo de licenciamento mais claro.

As principais orientações reguladoras emitidas pela Autoridade Sanitária estão contidas
no Curso e na Cartilha de Boas Práticas em Manipulação de Alimentos. Os Home Chefs vem
buscando fazer o curso quando é ofertado e seguir os procedimentos da cartilha, inclusive com
o preenchimento do formulário auto declaratório, contudo a falta de uma adaptação voltada à
realidade destas cozinhas caseiras tem dificultado este processo, sem nenhuma justificativa
quanto a eventual ganho de qualidade ou segurança. Assim a adequação dos procedimentos
para este segmento específico será um importante impulse à regulação.

É  fundamental  compreender  que  a  regulação  pública  deve  ser  simples  e  objetiva,
voltada  exclusivamente  a  sua  dimensão  legítima  de  garantir  a  saúde  e  segurança  da
população. Quando ela ultrapassa este limite  de interesse público e torna-se um elemento
inibidor  da  concorrência,  estabelecendo  entraves  intransponíveis  e  não  relacionados  a
segurança e saúde, ou cria um emaranhado de regras sujeita a subjetividades interpretativas
ou complexas demais para serem atendidas pelo cidadão comum claramente ultrapassam o
objetivo para o qual existem e entram em contradição com os princípios constitucionais de
defesa da livre concorrência e da lei da Liberdade Econômica.

Esta proposta visa criar regras e protocolos claros para o cozinheiro "
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