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Apresentação
Atualmente, o mercado consumidor tem sido cada vez mais
exigente com relação aos produtos e serviços prestados no
ramo alimentício. Nesse concorrido mercado, os consumidores
não vislumbram mais tão somente o produto disponibilizado,
mas também exigem uma estrutura sólida e eﬁcaz na
prestação de serviços, bem como em sua associação direta
com a credibilidade da marca a ser criada com esse objetivo.
De uma forma holística dentro de Shoppings Centers e grandes
Centros Comerciais há uma diﬁculdade na compra de
alimentos naturais, como sucos diretamente da fruta. Daí que
surgiu, em 2013, a idéia da Marca CARAMBOLA como uma
forte tendência para suprir a demanda da turbulenta vida
moderna, levando alimentação saudável com uma roupagem
bem direcionada e produtos especíﬁcos e ainda a
característica diferenciada de ter uma variedade de produtos
100% naturais, selecionados, de alta qualidade e produzidos
na hora.
Ao longo de 7 anos muitas foram as conquistas e crescimento
que vieram de forma espontânea, graças a dedicação e
competência no que se faz. Assim, tudo começou com um
quiosque em 2013, seguido pelo convite de uma loja em 2018
já em outro empreendimento. Grande já estava a demanda do
quiosque que em 2019 mudou-se para uma loja no mesmo

shopping e em 2020 a inauguração da terceira, também loja,
em outro grande Shopping da cidade de Salvador. Notando-se
que sempre houve a preocupação em manter o mesmo layout de
formação das lojas, já na intensão de associação a uma Rede.
Ressalta-se também que neste período, muitos clientes se
encantavam com a proposta da Marca e alguns com espírito
empreendedor se propunham a candidatos a franqueados,
porém a mesma ainda não tinha a formatação como
Franqueadora.
Sabendo assim que o negócio teria muito potencial para
crescimento e depois de intenso planejamento utilizando todo o
Know how desenvolvido desde a implantação da Marca, através
da própria vivencia proﬁssional e de vida da idealizadora,
decidiu-se, ao ﬁnal de 2020 expandir sua atuação, concedendo
franquias a terceiros que possuam o perﬁl adequado para
operá-la.
Com uma proposta simples, baseada na qualiﬁcação e
competência técnica de seus proﬁssionais e colaboradores, a
Marca Carambola adquiriu posição de destaque no mercado
pela sua eﬁciência e qualidade “do início ao ﬁm”, visando
sempre a superação das expectativas de seus clientes.
O Carambola, portanto, atende a um público diversiﬁcado, de
crianças a idosos, e aos que primam pela saúde e estão em
busca de uma alimentação mais equilibrada, que é a tendência
do ramo mercadológico alimentício.
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Principais
Serviços e Produtos
A Rede Carambola opera com mix de insumos e cardápio
selecionados e direcionados para a constante renovação e
seguimento das tendências do setor, com proﬁssionais
minuciosamente selecionados, com base em formação, e
experiência. Além é claro, da busca incessante pela
qualidade dos constantes, satisfação e cura dos seus
clientes.
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COM O OBJETIVO DE EXPANDIR O NOSSO SUCESSO E CREDIBILIDADE NO
MERCADO, NÓS OFERECEMOS A TODOS OS NOSSOS FRANQUEADOS:
Consultoria permanente.

Treinamento inicial completo.

Atualizações de treinamentos
da equipe.

Visitas periódicas para
acompanhamento e orientação
do franqueado.

Recebimento dos manuais
completos de franquia.

Indicação de fornecedores
credenciados.

Suporte diário (inclusive ﬁnais
de semana) para total
tranquilidade do franqueado.

Apoio de marketing,
administrativo e vendas.
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MODELOS DE SUCESSO PARA IMPLANTAÇÃO NA SUA CIDADE
Estrutura de comercialização

CARAMBOLA LOJA

CARAMBOLA QUIOSQUE

Unidade Conceito, replicada conforme a
matriz em Salvador, com cardápio completo,
atendimento no local, Take-away e delivery.
Podendo ser formatada para dentro de
Shoppings Centers ou Centros Comerciais,
bem como lojas de rua, em avenidas principais
com cunho comercial.

Operação com capacidade produtiva um
pouco menor, devido ao espaço reduzido, que
funciona em corredores de Shopping Center,
podendo performar muito bem, devido aos
custos operacionais mais baixos.

A equipe da Loja deve ser constituída por 4
membros* (por turno de funcionamento),
sendo todos contratados via CLT.
*O quantitativo dependerá da demanda, da
extensão do horário de funcionamento e outras
variáveis para melhor atender.

A equipe do Quiosque deve ser constituída por
3 membros* (por turno de funcionamento),
sendo todos contratados via CLT.
*O quantitativo dependerá da demanda, da
extensão do horário de funcionamento e outras
variáveis para melhor atender.

Pela experiência do Franqueador, para garantir qualidade no serviço e rapidez na entrega dos alimentos, essa é a
quantidade ideal de colaboradores para que se garanta agilidade no recebimento do pagamento, retirada do pedido dos
clientes e montagem dos pratos.
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Demonstrativos Financeiro
Loja
Metas comerciais

Demonstrativos Financeiro

Desconsiderando qualquer sazonalidade, o cálculo pode ser feito,
aproximadamente, da seguinte forma:

Faturamento: R$ 90 mil
DESCRIÇÃO
MÃO DE OBRA + ENCARGOS
MATERIAL DE LIMPEZA
CUSTO DE OCUPAÇÃO
IMPOSTO (SIMPLES NACIONAL – 6%)
CONTABILIDADE
SISTEMA (TAXA DE USO)
TAXA DE CARTÃO / BANCÁRIAS (1,9%)
ROYALTIES (4%)
TAXA DE PUBLICIDADE (1%)
MARKETING LOCAL DIGITAL
INSUMOS (28%)
TOTAL CUSTOS
RESULTADO

R$ 1.080.000,00* / 12 meses = R$ 90.000,00** por mês
*Valor bruto.
** Média de 108 tickets por dia, a um ticket médio de R$ 27,90.

mODALIDADE E TAXAS
Foram deﬁnidas as seguintes diretrizes, sendo estas, valores estimados (com
exceção da Taxa Inicial de Franquia), que poderão variar em função do tamanho
do ponto e do potencial da unidade.

Descrição
Projeto + Obra + Layout*
Móveis + Equipamentos
Utensílios de Cozinha
Eletro Eletrônicos
Estoque Inicial
Sistema + Acessórios ﬁscais
Uniformes
Abertura cnpj
Taxa inicial de franquia
TOTAL

LOJA 35 m²

LOJA 80 m²

R$ 46.000,00
R$ 45.500,00
R$ 11.000,00
R$ 18.000,00
R$ 8.500,00
R$ 7.500,00
R$ 1.600,00
R$ 2.045,00
R$ 25.000,00
R$ 165.145,00

R$ 85.500,00
R$ 50.500,00
R$ 11.000,00
R$ 18.000,00
R$ 8.500,00
R$ 7.500,00
R$ 1.600,00
R$ 2.045,00
R$ 25.000,00
R$ 209.645,00

*Variável a depender do estado em que se encontre o ponto comercial / Projetos arquitetônico,
elétrico, hidráulico, ar condicionado, de combate a incêndio, mezanino.

CUSTO
R$ 16.320,00
R$ 350,00
R$ 11.500,00
R$ 5.280,00
R$ 800,00
R$ 300,00
R$ 1.760,00
R$ 3.520,00
R$ 880,00
R$ 1.000,00
R$ 24.640,00
R$ 65.950,00
R$ 23.650,00

Ÿ

Mão de Obra estão inclusos o salário dos CLT além dos encargos.

Ÿ

Custo de Ocupação está incluso IPTU, água, condomínio, luz, aluguel de
uma loja.

Ÿ

Este resultado mostra uma rentabilidade de aproximadamente 26%, o que
mostra o ótimo potencial do negócio.

Ÿ

Obviamente considera-se este faturamento para uma unidade madura.
Para isto, o franqueador estima um prazo de 8 a 10 meses a partir da
inauguração.

Ÿ

Com isso, estima-se o retorno do investimento num prazo de 18 a 24
meses.

**Capital de Giro previsto de R$ 40.000,00.
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Seja um franqueado de sucesso
na gastronomia.
diretoria@carambolafranquia.com.br
71 98863-3001

CarambolaEquilibrioGourmet

@carambolaequilibrio

