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1. SUMÁRIO EXECUTIVO 

A Miss Pizza Fit é uma pizzaria fitness que surgiu da percepção de 

oportunidade de um gap no crescimento do mercado de fast food saudável na cidade 

de Niterói, e junto ao forte crescimento desse público nos últimos 10 anos nas regiões 

metropolitanas. 

 O empreendimento tem como missão proporcionar um fast food de qualidade 

ao público fitness da cidade de Niterói, oferecendo um preço justo, produtos 

funcionais, saudáveis, alinhados à uma entrega rápida e uma experiência  de 

consumo diferenciada. 

 A Miss Pizza Fit atuará na venda de pizzas e bebidas junto ao serviço de 

entrega terceirizada pelo aplicativo de Delivery. A localidade escolhida foi a zona 

central e zona sul da cidade de Niterói por ser onde o nosso público-alvo, em sua 

maioria, está localizado e também por ser de fácil acesso aos demais bairros da 

cidade.  

Temos como principais objetivos estratégicos: 

● Fidelizar nossos clientes; 

● Manter nossos clientes satisfeitos; 

● Oferecer produtos desejados pelo público; 

 O investimento necessário para a abertura da empresa é de R$ 19.082,00 

(dezenove mil e oitenta e dois reais) que seria destinado à compra dos equipamentos 

de cozinha industrial e área administrativa que se tornam necessários  para gerar 

receita. Em um cenário conservador a expectativa provável de retorno do capital será 

de aproximadamente 2 (dois) anos e 7 (sete) meses. 

 

2. OPORTUNIDADE 

O mercado de alimentação saudável vem experimentando um crescimento 

médio de 12,3% ao ano segundo dados da Brasil Food Trends 2020, uma iniciativa 

coordenada pela FIESP que analisa as tendências do consumo de alimentos em 

nosso país. Os principais motivos são: o aumento do interesse por um estilo de vida 

mais saudável, e a maior incidência de doenças causadas por determinados 

alimentos. 
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 Além disso, segundo dados de uma pesquisa realizada pelo Núcleo de 

Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo 

(USP), houve um aumento generalizado na frequência de consumo de alimentos 

saudáveis (de 40,2% para 44,6%) durante a pandemia da Covid-19, divulgado em 

agosto de 2020 no Portal de Revistas – Revista de Saúde pública da USP.  

Com o crescente aumento da procura por alimentos ligados à saúde e bem-

estar, também surgem oportunidades de negócios para quem deseja investir no setor 

ou diversificar suas operações. 

Trazendo ainda outros dados, de acordo com dados divulgados pela Mobills, 

startup de gestão de finanças pessoais, que analisou as despesas dos usuários com 

os três principais aplicativos de entregas, os gastos com delivery cresceram 149% 

durante a pandemia. No mês de dezembro o gasto com delivery de comidas alcançou 

o maior faturamento e, quando comparado com março, início da pandemia, 

apresentou aumento de 187%. Além do maior número de pedidos, o valor médio das 

transações também cresceu. 

 Com isso, podemos observar que cada vez mais há uma maior demanda para 

tal público que busca opções saudáveis e funcionais, além de saborosas, 

principalmente em cidades metropolitanas e em constante crescimento, como Niterói.  

 A Miss Pizza Fit é uma pizzaria fitness em formato delivery que estará 

localizada na Zona Central de Niterói, no bairro Centro, feita para atender a escassez 

de estabelecimentos com essa proposta na cidade.  

De acordo com o aplicativo Uber Eats, acesso em agosto de 2021, existe 

apenas uma pizzaria exclusivamente fitness em Niterói. Portanto, verificou-se que 

ainda há um grande mercado a ser conquistado nos arredores. 

 Além disso, há uma precariedade na quantidade de opções saudáveis e fitness 

que pizzarias tradicionais da cidade disponibilizam em seu cardápio. É comum que 

apresentem no máximo duas opções, geralmente não muito elaboradas, somente com 

massas integrais, ou opções vegetarianas. Nesse contexto, grande parte dessas 

pizzarias não possuem massas únicas para a preparação de pizzas fitness, o que não 

atrai os adeptos desse regime alimentar que preferem, por exemplo, massas feitas 

com carboidratos de baixo índice glicêmico, ou queijos com menos teor de gordura. 

Outro fato relevante é o preço elevado dessas opções quando se comparado 

às opções tradicionais, custando entre R$58,00 e R$84,00 (Uber Eats - Julho/2021), 

de tamanho grande, mesmo que os estabelecimentos não ofereçam opções 
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saudáveis mais sofisticadas. 

 

3. A EMPRESA 

A Miss Pizza Fit será  criada para atender aos niteroienses que querem ter 

uma experiência de consumo de um lanche rápido, prático, saboroso, sustentável, 

com preço justo e saudável. Prezaremos pela maior variedade e sofisticação dos 

ingredientes de nossos produtos para gerar  um diferencial em relação às outras 

opções existentes em Niterói. A Miss Pizza Fit é a pizzaria fitness delivery localizada 

no Centro, bairro onde é de fácil acesso para a maioria dos outros bairros da cidade 

e com a maior concentração do público-alvo. 

 

3.1. DADOS CADASTRAIS 

Razão Social: Miss Pizza Fit - Pizzaria Saudável EPP 

Bairro Centro – Niterói 

Sócios da Empresa: Pollianna Santos Matos - 100,00% 

 

3.2. PERFIL DA EMPREENDEDORA 

Pollianna Santos Matos 

Estudante, 29 anos, atualmente cursando Processos Gerenciais na UFF, 

possui experiência profissional na área comercial de uma startup de treinamentos de 

vendas, e atualmente atua na área de marketing para pequenos empreendedores, 

através de gestão de redes sociais, tráfego pago e consultorias para negócios.  

No último ano decidiu que cuidaria mais do seu corpo e buscaria opções de 

alimentação mais saudável, com isso percebeu as falhas existentes no mercado de 

fast food saudável em Niterói e idealizou a Miss Pizza Fit. 

 

3.3. HISTÓRICO 

 A fundadora da Miss Pizza Fit é a Pollianna Santos Matos, que sempre foi 

amante de uma boa gastronomia. Durante a pandemia, percebeu que seus hábitos 

alimentares haviam se descontrolado, o que ocasionou um aumento de peso e piora 

nos indicadores de exames, como glicose alta. Após essa situação, repensou seus 

valores e colocou como meta reduzir o consumo de comidas não saudáveis. 

Entretanto, o amor por fast foods não se foi, e a falta de opções saborosas e com 
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preço acessível fez com que ela idealizasse a Miss Pizza Fit. 

 Com isso, a Miss Pizza Fit se propõe e se desenvolveu para suprir as lacunas 

dos restaurantes já existentes em Niterói, que foram percebidas pela fundadora: 

propor uma refeição rápida, saborosa e com ingredientes saudáveis por um preço 

justo. 

 A Miss Pizza Fit ficará localizada no bairro do Centro de Niterói, pois é onde se 

encontra maior parte de nosso público-alvo e também o bairro facilita o acesso a 

outras regiões da cidade. O local contará com uma estrutura de cozinha modelo 

industrial e uma pequena área administrativa, visto que a empresa, em um primeiro 

momento, irá focar no atendimento delivery, ou seja, levando os produtos até o cliente. 

 

3.4. PRINCIPAIS PRODUTOS E SERVIÇOS 
 

 A Miss Pizza Fit teria um cardápio com quatro opções de pizzas (batata doce, 

batata baroa, couve flor e aipim), 4 opções de recheio (magra, proteica, low carb e 

vegetariana), que são oferecidas em tamanhos individuais, 2 opções de sobremesa 

(banana e romeu e julieta) e 3 opções de bebidas (refresco, suco e chá com gás).  
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3.5. ORGANIZAÇÃO E GOVERNANÇA 

Para mapear a Estrutura Organizacional da empresa, utilizamos a 

representação gráfica de um Organograma Geral que apresenta de forma clara os 

departamentos da empresa e a descrição das funções dos colaboradores. 
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 Além da proprietária, o empreendimento possuirá dois cozinheiros e uma 

recepcionista (apenas a partir do 3º ano de empresa). A proprietária atuará no 

gerenciamento operacional e administrativo da pizzaria, enquanto os demais 

colaboradores terão as seguintes funções: 

 Proprietária: Será responsável pela parte financeira do empreendimento, o que 

significa que a mesma ficará na linha de frente nas operações de compras e contato 

com fornecedores e também na organização do pagamento dos funcionários. Além 

de ser responsável, em um primeiro momento, pelo atendimento aos clientes até o 3º 

ano de empresa e pelo marketing. Por fim, zelará pela manutenção da qualidade da 

produção e entrega da empresa. 

 Cozinheiros: Farão o serviço relacionado a preparação das pizzas,        supervisão 

do estoque e montagem das embalagens para delivery. 

 Recepcionista: Realizará o atendimento ao cliente tanto por telefone quanto 

pelos apps de entrega, responderá as avaliações nos mesmos e ficará responsável 

em recepcionar o entregador ao retirar a pizza do restaurante. 

 
3.6. POLÍTICA DE QUALIDADE 

 A Miss Pizza Fit terá como política de qualidade garantir que os produtos sejam 

sempre frescos e funcionais, por meio de fornecedores, preferencialmente locais, de 

hortifruti, tornando o sabor como diferencial.  

 Além disso, a preparação e entrega rápida serão um diferencial por assegurar 

que a pizza chegará perfeita ao consumidor final, como se estivesse sendo consumido 

na loja física. 

 

3.7. PARCERIAS 
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A nossa maior parceria seria o aplicativo Ifood, maior aplicativo de delivery do 

Brasil, por proporcionar tanto a plataforma para colocarmos nossos produtos, quanto à 

terceirização dos entregadores. Esse serviço é feito através da terceirização das 

entregas através do aplicativo, que conecta os clientes com a pizzaria, fazendo toda a 

logística e intermediando inclusive o pagamento dos produtos fornecidos.  

Além disso, contamos com os fornecedores das nossas matérias primas como 

parceiros, sem eles o negócio não seria possível. 

 
4. ANÁLISE ESTRATÉGICA 

4.1. VISÃO 

Se tornar a pizzaria saudável mais conhecida e amada da cidade de Niterói, 

sendo reconhecida, principalmente, pelos seus produtos de qualidade, preços 

acessíveis e entrega rápida. 

 
4.2. FOCO DA EMPRESA 

A empresa é focada no mercado de delivery, no segmento de pizzarias 

saudáveis e será localizada em Niterói, Rio de Janeiro. A localização escolhida foi 

baseada em um dos dados citados anteriormente, que afirma que houve um 

crescimento dos hábitos da população que busca opções saudáveis de alimentação 

durante a pandemia. Atrelado a esse fato, também foi levado em consideração a 

região  onde a proprietária mora e a dificuldade da mesma em encontrar alternativas de 

lanches rápidos, saborosos a um preço justo, visto que a oferta não cresceu junto à 

demanda dos consumidores desse perfil na cidade. 

 

4.3. MISSÃO 

 A Miss Pizza Fit tem como missão proporcionar um fast food de qualidade ao 

público fitness da cidade de Niterói, oferecendo um preço justo, produtos funcionais e 

saudáveis, alinhados a uma entrega rápida e uma experiência de consumo 

diferenciada, que trará para os clientes a percepção de que o momento da refeição é 

também um momento de união da família, além de um momento de conforto, já que se 

trata de um produto feito para cuidar da saúde, já que utiliza-se de ingredientes 

saudáveis.  



12  

 
4.4. OPORTUNIDADES E AMEAÇAS 

 A oportunidade que deve ser explorada pela Miss Pizza Fit é a reduzida oferta 

de de pizzarias fitness no mercado de Delivery de Niterói já que a demanda cresceu 

nos últimos anos com o aumento dos hábitos saudáveis das pessoas nas regiões 

metropolitanas do Brasil. Além disso, outra oportunidade seria o crescimento do 

mercado de pizzarias na pandemia, de acordo com os estudos aqui citados que 

mostram o aumento do consumo de delivery, unido ao aumento da busca por alimentos 

saudáveis.  

O movimento de pedir produtos em casa, com facilidade e comodidade, trouxe 

uma nova dinâmica no cotidiano, houve transição das compras de mercado por 

delivery, tanto como forma de facilitar o dia a dia, quanto como forma de prevenção. 

Em contrapartida, as possíveis ameaças seriam a entrada de novos 

concorrentes e a saturação do mercado de pizzarias, principalmente em formato 

delivery.  

Por fim, o principal risco, que seria o de mercado, poderá ser minimizado com a 

fidelização do cliente, investimento em marketing, tráfego pago e novos produtos para 

se diferenciar dos concorrentes ou inovar em relação ao mercado de delivery como um 

todo. 

 
4.5. PONTOS FORTES E FRACOS 

 A Miss Pizza Fit pretende possuir como pontos fortes as vantagens internas em 

relação aos seus concorrentes, principalmente os diretos, como a qualidade e sabor 

das pizzas, rapidez na entrega, qualidade dos produtos e preço justo, além do 

atendimento com experiência diferenciada, possuir uma localização central com horário 

de funcionamento mais amplo que o de seus concorrentes. 

Entretanto, como ponto fraco podemos identificar, principalmente em relação aos 

concorrentes indiretos, como a marca não ser conhecida no mercado, ser um 

empreendimento que só pretende vender um tipo de produto e ser dependente do 

aplicativo Ifood, por só oferecer a opção delivery. 
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4.6. OBJETIVOS, METAS E ESTRATÉGIAS 
 

Visão Objetivos Indicadores Metas 

 
 
 
 
 

 
Se tornar a 
pizzaria 
saudável mais 
conhecida e 
amada da 
cidade. 

 
Clientes sempre 

satisfeitos 

Índice geral de satisfação 
dos clientes com a empresa 
de acordo com a avaliação 
pelo Ifood 

 
maior que 4 

estrelas 

 
 
 
 

Fidelizar os 
clientes 

Quantidade de clientes que 
compram o produto pelo 
menos 1x no mês 

 
50% 

 

Quantidade de seguidores 
nas redes sociais 

1,5mil no 1º 
ano; 3 mil no 

2º ano 

Engajamento dos seguidores 
nas redes sociais 

15% dos 
seguidores 

Oferecer 
produtos 
desejados pelo 
público 

 
Quantidade de produtos 

vendidos por mês 

 

350 
pizzas/ mês 
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4.7. COMPETÊNCIAS DA EMPRESA 

 

Competências Competência atual Como melhorar? 

 

Gestão de Marketing 

 

✓ Apesar do conhecimento adquirido pela 
proprietária durante a Graduação e suas 
experiências profissionais prévias, a 
mesma buscará aperfeiçoar o 
conhecimento através de cursos e 
workshops para se manter atualizada no 
mercado. 

 
Gestão Financeira 

 
✓ 

Gestão de Vendas ✓ 

 

 
Recursos Humanos 

 

 
X 

O ambiente de trabalho será preparado 
para manter os colaboradores felizes, 
motivados. Para isso, a Miss Pizza Fit irá 
investir em treinamentos para 
capacitação dos funcionários. 

 

 
Produção 

 

 
✓ 

No quesito produção, a Miss Pizza Fit 
irá contar com a ajuda dos 
colaboradores para manter a qualidade, 
prazo e logística em ordem. A 
proprietária será responsável pela 
supervisão. 

 

Inovação 

 
 

✓ 

A inovação será frequente na Miss Pizza 
Fit de acordo com a possível demanda 
dos clientes, mantendo o foco também 
no mercado de dietas para restrições 
alimentares, como intolerâncias. 

 

 
5. ANÁLISE DE MERCADO 

5.1. PÚBLICO-ALVO 

O mercado de pizzarias saudáveis em Niterói ainda não foi muito explorado, ainda 

mais quando se trata do segmento da Miss Pizza Fit que busca entregar pizzas com 

rapidez, qualidade e preço justo. Assim, a Miss Pizza Fit pode se considerar competitiva 

no segmento de delivery como um todo, concorrendo com demais opções de lanches 

como pizzas tradicionais, comida italiana, lanches fitness etc. 

A determinação do público-alvo do empreendimento se deu através da análise de 

pesquisas onde mostram que a busca por alimentação saudável e prática é tendência 

entre os jovens adultos. De acordo com o estudo executado pelo Núcleo de Pesquisas 

Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo (Nupens-USP), 

houve melhoria na alimentação durante o isolamento social, que envolveu 10 mil 

participantes e indicando aumento generalizado na frequência de consumo de frutas, 
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hortaliças e feijão (de 40,2% para 44,6%) durante o período. 

Para essa análise, a pesquisa aplicou o mesmo questionário alimentar em dois 

momentos: entre 26 de janeiro e 15 de fevereiro (antes da pandemia) e entre 10 e 19 

de maio (durante a pandemia). Foi questionado o consumo de uma série de alimentos 

no dia anterior ao preenchimento do formulário. A amostra, composta pelos 10 mil 

primeiros participantes, é representada, em sua maioria, por jovens adultos, de 18 a 39 

anos (51,1%), mulheres (78%), residentes da Região Sudeste do Brasil (61%) e com 

nível de escolaridade superior a 12 anos de estudo (85,1%).  

5.2. Pesquisa  

 Em uma pesquisa informal executada pela proprietária por meio de questionário 

online com moradores de Niterói, em julho de 2021, tendo 29 respondentes, tendo sido 

observado perfil similar ao da análise supracitada. 

 Entre as perguntas elaboradas, foi questionado sobre a frequência de consumo 

de alimentos saudáveis, suas opções preferidas de lanches e a localidade onde moram, 

bem como os principais pontos considerados ao buscar uma opção de alimentação 

saudável. 
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 Assim sendo, o público-alvo da Miss Pizza Fit são jovens adultos, entre 18 e 39 

anos, que moram na zona central e zona sul de Niterói e que são da classe A e B. A 

escolha da cidade de Niterói foi estratégica já que pode-se perceber um crescimento 

do público fitness, vide o aumento das academias e studios de crossfit da cidade, além 

do aumento pela procura de atividades físicas como remo, canoa havaiana, entre outros 

esportes, além do aumento da busca por alimentação saudável e o uso do delivery, 

principalmente devido à pandemia. 

 

5.3. BARREIRA DE ENTRADA 

 A barreira de entrada no mercado de delivery de Niterói seria a quantidade de 

restaurantes e pizzarias tradicionais já fidelizados à população e como fazer para atrair 

tal público, trazendo visibilidade à Miss Pizza Fit. Outra barreira  de entrada seria o custo 

para montar a pizzaria, já que é um investimento que leva de curto a médio prazo para 
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gerar lucros ao sócio. E, por fim, a economia em larga escala das grandes redes de fast 

food. 

 
5.4. ANÁLISE DE CONCORRÊNCIA 

 Os concorrentes diretos da Miss Pizza Fit seriam pizzarias saudáveis que 

possuem pouco tempo de mercado e horário de funcionamento reduzido, se comparado 

aos fast foods tradicionais, entretanto, foi identificado na análise da concorrência 

apenas duas empresas que poderiam concorrer diretamente com a Miss Pizza Fit, por 

serem especializadas nesse produto. Já como concorrentes indiretos, podem  ser 

consideradas outras empresas que oferecem alimentos saudáveis, como lanches, 

salgados, sanduíches e tapiocas, além das pizzarias tradicionais, que não são 

especializadas em pizza saudável por não acreditar que haja demanda para tal, 

causando uma falta de investimento nesse mercado e, quando há, são opções muito 

limitadas e pouco atrativas. 

 Os principais concorrentes diretos da Miss Pizza Fit são as pizzarias delivery 

Gula Fit e Habitué Fit.  

 A pizzaria Gula Fit tem como ponto fraco possuir poucas opções de pizzas, 

além de não possuir um posicionamento de marketing relevante, não possuir um site e 

ter uma grande demora para responder os potenciais clientes nos canais de 

comunicação disponibilizados por eles.  Como ponto forte, pode-se citar o 

funcionamento todos os dias da semana. 
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 Já a Habitué Fit tem como ponto fraco os preços, que são predominantemente 

elevados, porém como ponto forte o estabelecimento possuir grande variedade de 

sabores, além de ter uma estrutura maior em relação ao posicionamento nas redes, 

com quantidade relevante de seguidores e possuir um site bem estruturado. 

 

 

 

 

 Em contrapartida, exponho alguns dos concorrentes indiretos da Miss Pizza 

Fit algumas empresas que trabalham com lanches saudáveis porém não são pizzarias, 

como a Fit Life Niterói, By Fit Lanches e Bom Apetite Fit.  

 Como ponto fraco em comum entre elas, destaco o fraco posicionamento nas 

redes sociais, que não representa profissionalismo das marcas, além de não possuírem 

opções de produtos para pronta entrega, sendo necessário encomendar com 
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antecedência. Como ponto forte em comum destacam-se os preços baixos.  
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 Além desses, podemos citar as pizzarias tradicionais Mister Pizza, Domino's e 

Parmê. Essas, assim como as demais pizzarias tradicionais da cidade não possuem 

opções saudáveis em seu cardápio, tendo somente no máximo duas opções 

vegetarianas, o que é um ponto fraco. Como ponto forte, as pizzarias possuem um 

preço acessível por se tratar de ingredientes usuais e de fácil acesso, o que se 

apresenta como um ponto competitivo. 

 

6. PRODUTOS E SERVIÇOS 

6.1. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS 

 O Miss Pizza Fit conta com o cardápio baseado nos seguintes produtos: quatro 

opções de pizzas (batata doce, batata baroa, couve flor e aipim), quatro opções de 

recheio (magra, proteica, low carb e vegetariana), duas opções doces (banana e romeu 

e julieta) e três opções de bebidas (sucos e chás com gás). 

 As opções recheios e massas são pré definidas, porém o cliente pode solicitar 
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a troca dos ingredientes sem custo adicional. Todos os ingredientes serão saudáveis, 

incluindo as bebidas, não contendo industrializados e  ingredientes de alto teor calórico 

em sua composição. 

 O serviço de entrega é feito e calculado pelo aplicativo Ifood e de acordo com 

a distância entre o restaurante e o destino final. 

 

6.2. ANÁLISE COMPARATIVA COM PRODUTOS 

CONCORRENTES 

 Os produtos da Miss Pizza Fit possuirão o diferencial de serem produzidos e 

entregues de maneira rápida e com produtos saudáveis e de qualidade. Outro fator que 

se destaca s e r á  a variedade nas opções de massa, visto que os concorrentes não 

investem no mesmo.  

 Por fim,  nossa linha de produção será exclusivamente saudável, não tendo na 

produção contato com alimentos ultraprocessados ou com gordura e açúcar, o que 

poderia ocasionar mudanças no valor nutricional dos produtos no seu manuseio. 

 
7. PLANO DE MARKETING E VENDAS 

7.1. MODELO DE NEGÓCIOS 

Para melhor ilustrar o modelo de negócios da Miss Pizza  Fit, foi utilizado o 

Business Model Canvas que é uma ferramenta criada por Alexander Osterwalder para 

planejar um negócio, onde é possível estruturar as atividades necessárias para gerar 

valor aos clientes. Os tópicos apresentados no Modelo a seguir, serão desenvolvidos  

ao longo do trabalho. 
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7.2. ESTRATÉGIA 

 A estratégia de marketing é manter e criar as relações com o nosso 

segmento de mercado por meio das redes sociais através da disseminação de 

conteúdo relacionado ao propósito da marca, como a promoção da saúde, bem estar, 

entre outros. Uma das principais ferramentas que será utilizada para a disseminação 

da marca no mercado será o tráfego pago, através de anúncios nas principais redes 

sociais e também através do Google.  

 Além disso, concretizar e propagar a proposta de valor da empresa, 

investindo na experiência do consumidor quando adquire o produto, para assim criar 

um laço com nosso cliente e fidelizá-lo. 

 

7.3. DISTRIBUIÇÃO 

 O consumidor da Miss Pizza Fit se encontra na zona central e arredores 

na cidade de Niterói e já tem o hábito de pedir lanches por meio de aplicativos de 

Delivery, hábito que se consolidou ainda mais durante a pandemia. Os produtos da 

Miss Pizza Fit alcançam o consumidor por meio das redes sociais que é a grande aliada 

dos empreendimentos nos dias atuais, trazendo indicações e novos clientes que 

conseguem pedir a pizza sem muito esforço. Assim, o pedido poderá ser feito por meio 

do Whatsapp e Instagram. Além disso, a empresa utiliza o aplicativo Ifood e por meio 
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dele e de seus entregadores o produto chegará até o cliente. 

 

7.4. PREÇO 

 A Miss Pizza Fit segue a faixa de preço abaixo da concorrência. Os 

produtos variam entre R$ 14,00 e R$ 26,00, além do custo adicional da taxa de entrega, 

quando aplicável, de acordo com o aplicativo de delivery. 

 Segundo o aplicativo Uber Eats, em agosto de 2021, o preço das pizzas 

fitness dos nossos concorrentes, tanto diretos quanto indiretos, varia entre 28  e 105 

reais. O valor dos produtos comercializados na Miss Pizza Fit foi determinado pela 

relação de lucro em cima do valor da matéria prima fornecida pelos parceiros do 

empreendimento, os fornecedores. 

 
7.5. PROMOÇÃO 

 A Miss Pizza Fit terá sua estratégia de marketing voltada para o 

marketing digital e uma parte voltada para o marketing de conteúdo, para que os 

clientes e potenciais clientes se interessem sobre o assunto e engajem com o conteúdo, 

assim, agregando valor à marca. 

 Primeiramente, a proposta é investir nas imagens dos nossos produtos 

para que fiquem atraentes, tanto em nas redes sociais quanto no aplicativo de delivery. 

Além disso, para a criação de conteúdo, tanto no Instagram quanto no TikTok, será 

apresentado a preparação das pizzas, detalhes do processo produtivo, os produtos de 

qualidade que a Miss Pizza Fit utiliza e quem está por traás do negócio, para assim 

criar uma sensação de intimidade com o cliente.  

 Outra estratégia importante no mundo do marketing digital é a parceria e 

publicidade com influenciadores locais que são adeptos ao estilo de vida saudável, 

como a Dani (@daniborgesfit), Ramon (@ramonbernardess) e a Manu Lemos 

(@nutrimanulemos). 

 Além disso, em termos de marketing de conteúdo, haverá um 

planejamento de Posts, IGTVs, Reels e Tiktoks que falarão sobre temas relacionados 

com o estilo de vida fitness, como impactos na saúde, receitas saudáveis, parcerias 

com influenciadores locais, dicas de culinária etc. 

 Por fim, a Miss Pizza Fit oferecerá descontos de 20% para a primeira 

compra (válida apenas uma por CPF), além de disponibilizar promoções em 

determinados dias da semana para pagamentos no dinheiro e débito, como: segunda 
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pizza pela metade  do preço em um dia de semana e suco como cortesia na compra de 

uma pizza, por exemplo. Além de um sistema de cartão-fidelidade que, a cada dez 

compras pelo aplicativo, disponibilizamos um cupom de 15% de desconto.  

8. PLANO FINANCEIRO 

O planejamento financeiro foi realizado considerando um cenário realista 

conservador, visando apresentar a viabilidade do projeto de maneira mais próxima 

possível à realidade. 

 
8.1. PLANO DE INVESTIMENTOS 

 
O investimento inicial da empresa consiste na compra dos equipamentos de 

cozinha industrial e área administrativa que se tornam necessários para possibilitar a 

produção e venda dos produtos e, consequentemente, gerar receita. 

O total do investimento inicial é de R$ 19.082,00, com os gastos detalhados 

na tabela abaixo: 

 

 
 
 

 

8.2. PLANO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

A receita foi definida de maneira simples, levando em consideração os valores 

de cada produto vezes a quantidade média esperada de venda por ano dos mesmos 

de acordo com cada cenário esperado. O valor dos produtos foi baseado em 45% do 

custo das mercadorias/matérias primas. 

As despesas fixas do empreendimento são divididas em salários e despesas 
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administrativas-financeiras, descritas na tabela 3, e que geram um débito mensal no 

primeiro ano de, aproximadamente, R$ 8.460,00 no 1º ano. A quantia sofre reajuste 

anual, como apresentado na tabela 4. Além disso, há o custo variável mensal que é 

determinado de acordo com as vendas realizadas no mês, que estão descritas e 

estimadas nas tabelas 5 e 6. 

No cenário realista foi estabelecida uma média de 1.000 quantidades vendidas 

por   ano de cada produto, o que dá uma média de 13 pizzas e 3 bebidas vendidas por 

dia em (24 dias) no primeiro ano, tendo um aumento  por ano de 100% nas vendas. 

Além disso, o Pró-Labore determinado de início foi o equivalente a um pouco 

mais de 1 salário mínimo no 1º ano, visto que houve um investimento inicial 

considerável junto a um cenário realista e conservador. Entretanto, o salário da 

proprietária sofrerá reajustes anuais de acordo com a receita esperada projetada. Vale 

ressaltar que, caso o lucro seja maior que o esperado, o mesmo será destinado à 

reserva de emergência da empresa, não sendo reajustado no Pró-Labore nesse  

primeiro momento. 

Por fim, as despesas administrativas e financeiras foram calculadas tomando 

como base informações obtidas pelo SEBRAE. 

 
 

Tabela 1: Receita - 1º ano

 
 

 
Tabela 2: Receita - 2º, 3º, 4º e 5º ano 
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Tabela 3: Despesas - 1º ano 
 

 

 
 

 
Tabela 4: Despesas - 2º, 3º, 4º e 5º ano 
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Tabela 5: Fluxo de Caixa - 1º ano 
 

 

 

 
Tabela 6: Fluxo de Caixa - 2º, 3º, 4º e 5º ano 
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8.3. INDICADORES FINANCEIROS 

8.3.1. VALOR PRESENTE LÍQUIDO (VPL), TAXA INTERNA DE 

RETORNO (TIR) E PAYBACK 

Neste cenário realista e conservador, dentro de 5 anos, a Taxa Interna de 

Retorno (TIR) do negócio ficou no valor de 69% e a taxa mínima de atratividade foi 

definida em relação à taxa Selic atual que está a 5,25% ao ano. 

Relacionando o resultado dos 2 indicadores, chega-se à conclusão de que, no 

caso da Miss Fit, o projeto é viável pois a TIR calcula a taxa de desconto que deve ter 

um fluxo de caixa para que seu Valor Presente Líquido (VPL) iguale-se a zero e, caso 

essa taxa seja menor ou igual a taxa de atratividade, é levado em conta que o mesmo 

não é viável. 

Com isso, a taxa de custo de oportunidade foi definida com base em pesquisa 

sobre o ramo de hamburguerias delivery que resultou no valor de 10%. 

Por fim, o Valor Presente Líquido (VPL) ficou em R$ 256.690,41, indicando mais 

uma vez que o projeto é viável, possuindo um payback de 2 anos e 7 meses,  que 

representa o cálculo do tempo que levará para o investimento do empreendimento 

retornar. 

 

Tabela 7: Fluxo de caixa e indicadores financeiros nos 5 primeiros anos. 
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