
S e j a u m
F R A N Q U E A D O



NOS CONTE UM
POUCO SOBRE VOCÊ

1. Você está pronto para ter uma franquia?

2. Qual a sua expectativa de ganhos?

3. Você conhece os seus pontos fortes?

4. Você está disposto a trabalhar para fazer 
sua unidade ter sucesso?

5. De zero a dez, qual o seu nível de 
empreendedorismo?



Quem Somos
O que Oferecemos
Principais Serviços

Estrutura de Comercialização
Demonstrativos Financeiros - Pocket

Demonstrativos Financeiros - Standard
Contatos

SUMÁRIO
04

06

07

08

09

10

11



A Castelle atua no mercado baiano há mais de 30 anos, 
especializada em aluguel e venda de trajes para evento e Salão de 
Beleza. Liderada pelo Comendador Elier Rodrigues e 
Comendadora Chanceler Neuza Rodrigues, o Grupo Castelle tem 
seu trabalho reconhecido com premiações e certificados como 
BEST OF MIND, PRÊMIO BRASIL, JOIA DE JK, ROTARY CLUB 
BAHIA LEST, QUALITY MERCOSUL, TOP QUALIDADE BRASIL, 
PRÊMIO QUALITY, LATIN AMERICAN QUALITY.

Começou no aluguel e venda de trajes para evento, mas há mais 
de 15 anos está no ramo de salão de beleza e estética com foco na 
população das classes A e B, com o nome Castelle Spazio di 
Bellezza.

Os salões de beleza Castelle Spazzio di Bellezza são projetados 
para ser ambientes funcionais e aconchegantes, proporcionando 
para o cliente o prazer do bem-estar. Conta-se com uma equipe 
interdisciplinar com renomados profissionais entre cabeleireiros, 
esteticistas, manicures e depiladoras. Todos trabalham com 
profissionalismo e dedicação para encantar nossos clientes. Os 
profissionais são renomados e especializados na técnica do 
visagismo, ou seja, atendem o perfil de cada cliente e sempre 
buscam cursos para estarem atualizados no mercado de beleza e 
estética.

Atualmente encontra-se com 10 salões de beleza e é uma marca 
muito consolidada na cidade de Salvador na Bahia.
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QUEM SOMOS





Com o objetivo de expandir o nosso sucesso e credibilidade no mercado, nós oferecemos a todos os  nossos franqueados:

O QUE OFERECEMOS

Consultoria permanente.

Direito de uso da marca.

Apoio de marketing, 
administrativo e vendas.

Indicação de fornecedores credenciados.

Visitas periódicas para acompanhamento
e orientação do franqueado.

Treinamento inicial completo.

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

Recebimento dos manuais completos 
de franquia.

Atualizações de treinamentos da equipe.
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PRINCIPAIS SERVIÇOS 

A CASTELLE FRANQUIA oferece 

diversos serviços de salão de 

beleza, no intuito de atender à 

necessidade do cliente. Serviços 

para o cabelo,  maquiagem, 

manicure, pedicure, entre outros. 

preços totalmente acessíveis ao 

público.
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Além da área de salão de beleza 

oferece também diversos serviços 

de estética facial e corporal além de 

disponibilizar diversos pacotes de 

t r a t a m e n t o s  e s p e c i a i s  d e 

drenagem linfática, corrente russa, 

manthus, entre outros. 

Para completar a beleza e o bem-

estar da mulher, a Castelle Salão di 

Belleza oferece serviços de 

depilação do corpo inteiro com 

preços totalmente acessíveis ao 

público.



ESTRUTURA DE COMERCIALIZAÇÃO 

Para a estrutura de comercialização será feito um estudo para cada modelo de franquia

Modelo Pocket Modelo Standard
A equipe da unidade deve ser constituída por 16 
membros, sendo alguns contratados via CLT, prestadores 
de serviço mais o franqueado ou um gerente contratado.
Esses funcionários estão descriminados nas seguintes 
posições

A equipe da unidade deve ser constituída por 27 
membros, sendo alguns contratados via CLT, prestadores 
de serviço mais o franqueado ou um gerente contratado.
Esses funcionários estão descriminados nas seguintes 
posições

Pela experiência do Franqueador, para garantir qualidade no serviço e na entrega do produto, essa é a quantidade ideal de 
colaboradores para que se garanta também os dias de folga, além do mínimo conforto necessário aos mesmos.
Em alguns casos, dependendo das dimensões de uma eventual Loja, é possível que este número de funcionários venha a 
aumentar, ou até diminuir. 

02  Recepcionistas – R$ 1247,00

06  Cabelereiros  – MEI – 45% do Faturamento

06  Manicures – MEI – 50% do Faturamento

01  Auxiliares de Serviços Gerais – R$ 954,00

02  Esteticista – MEI

02  Recepcionistas – R$ 1247,00

10  Cabelereiros – MEI – 45% do Faturamento

10  Manicures – MEI – 50% do Faturamento

01  Auxiliares de Serviços Gerais – R$ 954,00

04  Esteticista - MEI
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MODALIDADE E TAXAS

DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

Obra

Equipamentos

Estoque inicial 

Desembolso direto do Franqueado (Giro, outros gastos iniciais)

Taxa Inicial de Franquia (TIF)   

INVESTIMENTO TOTAL ESTIMADO 

R$ 70 MIL

R$ 65 MIL

R$ 5 MIL

R$ 40 MIL

R$ 30 MIL

R$ 210 MIL

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

R$ 1.200.000,00 / 12 meses = R$ 100.000,00 por mês

*Valor bruto.

METAS COMERCIAIS

VALOR

R$ 52.000,00

R$ 9.000,00

R$ 11.000,00

R$ 6.000,00

R$ 5.000,00

R$ 83.000,00

DESPESAS

Mão de Obra

Aluguel

Despesas Operacionais

Impostos

Royalties e Propaganda

TOTAL

Estimativa para uma loja de 70m²

É importante lembrar a taxa de Royalties (4%) e Propaganda (1%) 
que soma-se resultando em 5%.

Modelo Pocket

Ÿ Mão de Obra está incluso o comissionamento dos 
prestadores de serviço e o salário dos CLT.

Ÿ Aluguel está incluso, iptu entre outras despesas 
relacionadas

Ÿ Despesas operacionais está incluso, energia, água, taxa de 
máquina de cartão entre outras despesas

Ÿ Este resultado mostra uma rentabilidade de 17 %, 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 6 meses a partir da inauguração.

Ÿ Com isso, estima-se o retorno do investimento num prazo de 
18 meses.
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DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

MODALIDADE E TAXAS

Obra

Equipamentos

Estoque inicial 

Desembolso direto do Franqueado (Giro, outros gastos iniciais)

Taxa Inicial de Franquia (TIF)   

INVESTIMENTO TOTAL ESTIMADO 

R$ 100 MIL

R$ 82 MIL

R$ 8 MIL

R$ 50 MIL

R$ 30 MIL

R$ 280 MIL

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

R$ 2.400.000,00 / 12 meses = R$ 200.000,00 por mês

*Valor bruto.

METAS COMERCIAIS

VALOR

R$ 104.000,00

R$ 18.000,00

R$ 22.000,00

R$ 12.000,00

R$ 10.000,00

R$ 166.000,00

DESPESAS

Mão de Obra

Aluguel

Despesas Operacionais

Impostos

Royalties e Propaganda

TOTAL

Estimativa para uma loja de 100m²

É importante lembrar a taxa de Royalties (4%) e Propaganda (1%) 
que soma-se resultando em 5%.

Modelo Standard

Ÿ Mão de Obra está incluso o comissionamento dos 
prestadores de serviço e o salário dos CLT.

Ÿ Aluguel está incluso, iptu entre outras despesas 
relacionadas

Ÿ Despesas operacionais está incluso, energia, água, taxa de 
máquina de cartão entre outras despesas

Ÿ Este resultado mostra uma rentabilidade de 17 %, 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 6 meses a partir da inauguração.

Ÿ Com isso, estima-se o retorno do investimento num prazo de 
18 meses.
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www.castelle.com.br

contato@mpdumet.com.br

71 99979-4606

Seja um franqueado de sucesso

@grupocastellegrupocastelle


