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A proposta da Marmifit é se consolidar no mercado chamado fast health food,
fornecendo uma alimentação balanceada e ao mesmo tempo saborosa, por
meio da venda de marmitas produzidas a partir de alimentos saudáveis. Com
vendas de marmitas congeladas ou não, podendo o cliente fazer a retirada no
local ou receber as entregas via delivery

O mercado de fabricação de marmitas fitness, está em alta e muitas
microempresas foram abertas nos últimos anos atuando nesse segmento.
As empresas que conseguiram se manter “vivas” durante a crise da
pandemia da COVID-19 atuando nesse ramo, mostraram sua estrutura
forte e consolidada, pois a produção e venda de “marmitex” foi uma das
formas mais rápidas encontradas para alavancar o orçamento doméstico

Cada sócio ficará responsável por administrar um setor da empresa, Athos
cuidará da área de pessoal, Eliani o auxiliará e cuidará da parte da
organização da equipe. Rodrigo ficará responsável pelos setores
financeiro e contábil, cuidando do faturamento e do setor de contas a
pagar. Por fim, Lúcio será o diretor administrativo e também cuidará do
controle do estoque da organização e auxiliará também no setor
financeiro.

Para as operações, foi escolhido o bairro Santa Cecília na rua Alameda
Barros s /n, pois conta com acessos pelo Metrô e a CPTM.  Possui nas
região mais de 20 academias cadastradas de alto padrão, além de conter
pessoas praticantes de atividades ao ar livre aos finais de semana pela sua
proximidade ao “Minhocão ”. O poder aquisitivo da região também foi
levado em consideração, pois a renda média dos moradores, segundo
IBGE (2019), é de até cinco salários mínimos.

Atualmente serão disponibilizadas 4 tipos de marmitas pré-
definidas: Brasileirinho, Marmifit I, Gourmet I e Vegetariano.
Um dos principais diferencias do produto, é a qualidade no
alimento que será disponibilizado aos clientes. Atendendo com  
praticidade  aos que trabalham próximo a região e aqueles que
precisam efetuar suas refeições fora de casa, porém precisam
de uma alimentação saudável para comer no ambiente de
trabalho. Outra vantagem se dará a atuação em vários
segmentos dentro do mercado alimentício, como os alimentos
sem glúten ou lactose, vegetarianos e veganos, orgânicos e com
baixo teor calórico. 

A comunicação utilizada para manter uma proximidade com o cliente
serão as redes sociais. Será criado uma página no Facebook, um canal no
Youtube e um perfil no Instagram, também será criado um canal direto
com os clientes via WhatsApp, será efetuado panfletagem nas portas de
metrô, academias da região e lojas próximas a sede. Internamente, serão
utilizados e-mails e murais para que todos fiquem por dentro de tudo o
que acontece na organização e assim, possam efetuar a estratégia de
marketing necessária para que o produto se torne conhecido aos clientes

O capital inicial é de R$ R$ 80.000,00 e o capital de giro para
cada mês é de aproximadamente R$ R$ 20.000,00. Que serão
divididos igualitariamente pelos seus quatro sócios, bem como os
investimentos pré-operacionais R$6000,00 e os investimentos
fixos, R$24.788,59. Somando um total de R$30.788,59,
dividindo para cada sócio em: R$ 7.697,15
A estimativa do faturamento mensal é de R$ 42.400,00.
 O tempo de recuperação investimento, ou seja, payback da
empresa Marmifit será de 3,85 (3 anos e 10 meses). A taxa
mínima de atratividade (TMA)= 3,92% ao mês. O Valor Presente
Líquido obtido, foi de R$  83.982,54, mostrando a viabilidade do
projeto. A Taxa Interna de Retorno (TIR), ficou em:  5,87%

 

O produto Marmifit é destinado para todos aqueles que buscam
por uma alimentação saudável e balanceada, que irá trazer
benefícios para sua saúde e bem estar. Com a venda de marmitas
fitness produzidas a partir de alimentos saudáveis, a busca será
atender a vários segmentos dentro do mercado da alimentação.
Foi definido com esse planejamento o posicionamento do
mercado, a importância da marca e a definição dos objetivos de
marketing, tudo pensado para que possa ser cumprido a promessa
instaurada na missão, visão e valores da empresa e assim, levar a
todos os clientes a qualidade de vida dentro de uma marmita.

 

Qualidade de vida dentro de uma marmita


