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OLÁ, MEU POVO. 
TUDO BOM COM 
VOCÊS?
AQUI É A MAÍSA 
LOPES. 

OLHA SÓ, QUERO TE CONTAR UMA NOVIDADE SOBRE 
UMA OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO GASTRONÔMICO 
QUE QUALQUER UM PODE COMEÇAR.

Esse modelo de negócio é simples de operar, e não sofre de 
uma desvantagem que 99% dos outros negócios têm.

Me diz, quantas vezes por ano você vai ao restaurante? Difícil dizer né…

Agora imagine para o dono como é complicado prever quantos clientes 
atender, quanta comida preparar, etc. 

Por outro lado, como você faria com marmitas? Iria precisar em certos dias 
da semana, não é? 2, 3, 5, 7 dias. 

Enfim, cada pessoa tem uma necessidade diferente. Mas eis a GRANDE 
vantagem do negócio de marmitas: previsibilidade de receita.

Você acerta com o cliente quantas marmitas ele vai precisar antecipadamente 
(e ainda vende de maneira avulsa). Isso é quase uma máquina de receitas 
previsíveis no final do mês!

Se você já cogitou começar um negócio de marmitas, você precisa conhecer o 
meu Treinamento Marmita Fitness.

Não importa o tamanho do seu sonho, se você quer começar de casa, pequeno, 
ou se pretende começar logo com um negócio robusto cheio de maquinário.

Você não precisa acreditar em mim…

O próprio Ministério da Economia já divulgou pesquisa atestando um 
crescimento de 134% no mercado de alimentação para consumo domiciliar 
(leia-se marmitas e refeições congeladas).



As pessoas estão cada vez mais ocupadas, e você sabe disso. Cada vez elas 
buscam mais praticidade e saúde no dia-a-dia! Não dá pra comer todo dia 
congelados pouco saudáveis cheios de sal e conservantes.

O problema é que ninguém está percebendo que existem pouquíssimas opções 
de alimentação saudável para esse mercado gigantesco.

A dura realidade é que ou as pessoas gastam uma fortuna em um restaurante, 
ou compram uma comida congelada industrializada de péssima qualidade.

Por isso, adicionei no meu Treinamento Marmita Fitness tudo 
o que você precisa para que você possa sair na frente da 
concorrência. Dá só uma olhada:

MÓDULOS VÍDEOAULA

01- Apresentação Curso   Seja bem vindo(a)!!!!

02. Montando o seu 
Negócio

Como se tornar um empresário(a)

Dicas para quem vai começar em Casa

Como definir o nome do seu negócio!

Formas de Pagamento 

Dicas e Modelos de Embalagens

Como fazer as suas entregas

03 - Cozinha Profissional

Relação de Utensílios Básicos 
Como escolher panelas
Relação de Equipamentos Avançado 

Mostrando o Layout e Detalhes Cozinha Profissional 

Mestre Cozinheiro

04 - Compras e Estoque

Desenvolvimento de Fornecedores 

Controle de Estoque

O que é CMV e como utilizar?

Mestre do Estoque!

05 - Marketing

Como criar uma logomarca profissional! 

Parceria com Academias Whatsapp 

Vendedor



06 - Fotos de Marmita Como fazer fotos profissionais!

07 - Precificação

Entendendo o conceito de Custos Fixos e Variáveis 

O que é Pró-labore e como definir o seu Fator de correção 

Preenchendo uma Ficha Técnica Operacional 

Introdução à Planilha Gerencial de Precificação 

Preenchendo a Planilha INICIO 

Preenchendo Insumos 

Preenchendo Ficha Técnica Gerencial

Preenchendo FT Rende

Montando Combos 

Preenchendo a Bebidas e outros

Simulações

Entendo meus números

Planilha Ifood 

Mestre da Precificação!

Consultoria com a Maísa!
 

08 - Sistema
Operacional SAIPOS Vale a pena ter um Sistema?

09 - Técnicas de marmita

Higienização dos alimentos 

Técnica do branqueamento 

Invista em saladas 

Aumente suas vendas com Suco verde

Entenda sobre Nutrientes para Montar Pratos Fits 

Pesagem de marmita

10 - Técnicas de 
congelamento

Entendo técnicas de congelamento 

Armazenamento e cuidados com freezer

Descongelamento e alimentos não podem congelar

Congelamento de legumes e frutas 

Congelamento de carnes e aves



Demais, não é? E olha só o que 
os meus alunos estão falando: 

11 - Receitas fáceis

Base de carne moída 

Purê de batata doce 

Arroz integral segredos

Legumes na manteiga

Cubos de frango com limão pepper

12 - Vigilância Sanitária

RDC 216 

Segurança e Higienização dos Alimentos 

Higiene ambiente 

Higiene dos alimentos

13 - Documentos para 
Download Documentos para Download



Além de tudo isso, você ainda vai ganhar:

• 12 meses de acesso;
• Suporte para alunos;
• Videoaulas exclusivas;
• Material de Apoio;
• Planilhas e Modelos;
• Mentoria em Grupo com Maísa;
• Bônus Exclusivo.

Você não vai se arrepender, eu
garanto. E se por algum motivo, você não se 
adaptar às aulas, você tem até 7 dias após a 
compra para pedir o reembolso total. Bora 
fazer dinheiro e lucrar meu povo!

Faça sua matrícula aqui e 
tenha uma máquina de receitas 
previsível todo mês com um 
negócio de marmitas
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