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A proposta da Hamvre é desenvolver e implantar alimentos
veganos acessíveis financeiramente e de qualidade. A
oportunidade do negócio surgiu da necessidade do público
vegano em encontrar alimento saudável e saboroso, do elevado
número de pessoas que demonstram a vontade de reduzir o
consumo de alimentos de origem animal e se alimentar de
forma mais saudável e além disso o mercado em questão
encontrasse em uma curva constante de crescimento, tornando
o empreendimento uma grande oportunidade.

Os principais produtos comercializados são pizzas, bolos,
tortas e massas. O maior diferencial do empreendimento é
competir, com o mercado de alimentos não veganos,
considerando preços e sabor, para atingir o público não
vegano.

Conforme pesquisa realizada em 2020, por meio do
Euromonitor Internacional, mostrando que o Brasil estava
ocupando a quarta posição no ranking mundial de consumo de
alimentos saudáveis, que movimentava cerca de US$ 35 bilhões
por ano.  Nos últimos sete anos esse setor cresceu
mundialmente em média 12,3% e em 2020 teve um aumento de
cerca de 50%, gerando uma renda e aproximadamente R$110
milhões. No Brasil, já é possível encontrar restaurantes
vegetarianos e alguns poucos veganos, além de,
estabelecimentos que trabalham com opções sem carne.
Durante a pesquisa de concorrência realizada pode-se constatar
que os pontos principais que atraem os consumidores são
qualidade, sabor e preço, nessa ordem.
 

Luana Sorroche Comoti Diretora Administrativa –
responsável pela parte financeira (área de compras e vendas)
e gerenciamento de dados.
Paloma Aparecida dos Santos Silva Diretora operacional –
responsável pelo gerenciamento da produção operacional
Wesley Araujo Silva Diretor Administrativo – responsável
pelo acompanhamento e atividades da área.

Investimento inicial será de R$ 92.664,08, o ponto de
equilíbrio para manter a empresa funcionando no primeiro
ano é de R$200.189,56, Payback previsto para o 3° mês,
Valor Presente Líquido (VPL) previsto R$ 1.082.089,05 e a
taxa interna de retorno anual (TIR) 105,23%.

 Para dar visibilidade aos produtos e serviços serão utilizados
meios digitais, como redes sociais gratuitas para comunicação
e divulgação por meio de plataformas como Twitter,
Facebook, entre outros.  Além disso, a empresa utilizará a
produção de conteúdo sobre estilo de vida, alimentação
saudável, importância dos hábitos alimentares e questões
relacionadas à saúde, para entender se o tema está em alta,
identificar oportunidades disponíveis e testar novas
abordagens. Por fim, em uso Inboud Marketing para criar e
compartilhar conteúdo relevante e imediato para seu público
online por meio de vídeos, e-mails, blogs, podcasts e muito
mais. 
Para o primeiro ano de atividade é estimado um faturamento
bruto de vendas de R$695.160,00. 
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 A empresa HamVre Produtos Alimentícios Ltda. está
localizada na Rua Cancioneiro de Évora, 566, no bairro Santo
Amaro, Zona Sul da cidade de São Paulo, capital do estado de
São Paulo, o mais importante centro comercial da região sul
da cidade.

A relevância da abertura da Hamvre além da questão
financeira, tem um papel cultural de educar a sociedade para
uma alimentação saudável e sem sacrifício animal.
Através da análise do investimento, os indicadores 
 demonstraram-se favoráveis, e observou-se o crescimento
continuo do segmento no mercado inserido, dessa forma
comprovou-se a viabilidade de abertura do negócio.

CONSCIÊNCIA LIMPA E
SABOR INCOMPARÁVEL.


