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Por meio das técnicas de análise de investimentos,
comprovou- se a inviabilidade do investimento, que
apresentou  indicadores negativos de acordo com a
situação econômico e de rentabilidade sobre o capital
investido. O retorno do investimento não acontecerá
dentro dos cinco anos de empresa
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A estimativa de investimento inicial total é de
R$32.000,26, que engloba as estimativas de
investimento pré-operacional, de investimento fixo e
capital de giro. A Taxa Mínima de Atratividade (TMA)
aplicada foi de 13,75% a.a. O ponto de equilíbrio para o
primeiro ano de vida da empresa é de 0,7%. O Valor
Presente Líquido (VLP) de - R$ 34.457,83. A Taxa Interna
de Retorno (TIR) é de 47,82% a.a. O Índice de
Lucratividade (IL) de 4,57. Já o retorno do investimento
se demorará mais que 5 anos.

As redes sociais, Instagram e Facebook, serão utilizadas
para divulgação dos produtos, assim como para
direcionar os clientes e/ou possíveis clientes para os
canais de venda WhatsApp Business e aplicativos de
delivery. Além da venda, esses canais serão utilizados
para suporte e divulgação de produtos e ações
promocionais. A empresa investirá em mídia impressa e
como estratégia online investirá no tráfego orgânico. As
projeções de vendas são de R$25.00,00 para 2020, de
R$ 100.000,00 para 2021 e de R$ 150.000,00 para 2022

 
Os principais produtos para venda são, salgados e doces
saudáveis. Um dos grandes diferenciais do
empreendimento são os produtos personalizado de
acordo com sua restrição alimentar e acompanhamento
nutricional. Além disso, o atendimento ao cliente será
feito de forma personalizada, ou seja, atendendo as reais
necessidades e desejos dos consumidores e com isso
proporcionar um atendimento mais humanizado. 

 A fabrica fica localizada na Rua Frei João numero 122, no
Bairro do Ipiranga em São Paulo - CEP 0428013. O local de
implementação do negócio fica próximo de duas estações de
metros e a estação, Sacomã e Ipiranga  Está situado no
centro comercial da cidade, onde há grande circulação de
pessoas o que pode aumentar o número de compras por
impulso e fazer com que a empresa comece a ganhar
visibilidade. A média diária de atendimento são  de trinta
pessoas. 

 
A empresa estará enquadrada como MEI. As sócias são
Luisa Macedo que fará a gestão Administrativa e a Alexia
Lopes que fará a gestão Comercial. A empresa conta com
motoboy e nutricionista terceirizado 

De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de
Alimentos (ABIA), o setor alimentício 2021 espera vender
Os dados mostram as pessoas estão a cada dia mais
buscando comer de maneira saudável, pois a população
está enxergando os impactos na saúde de se ter um estilo
de vida mais sedentário a longo prazo. Os concorrentes
da empresa destacam- se pelo seu tempo de atuação no
mercado e pelo vínculo sólido com seus fornecedores

A proposta de negocio Naturalo é oferecer bons produtos
que auxiliam na saúde das pessoas Segundo uma
pesquisa realizada pelo Centro de para controle e
prevenção de doenças (CDC, 2018) o aparecimento de
alergias alimentares cresceu, no mundo mais de 48%
entre 1997 e 2013 e atualmente a proteína glúten
contida no trigo que está nos bolos, pães, macarrão e
outros alimentos que a população em geral consome e
que as pessoas “saudáveis” estão retirando da sua
alimentação


