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Descrição do Projeto

A Container Pizza surgiu em 2016. O seu fundador está há 20 anos no 
mercado alimentício e foi em busca de uma pizza de qualidade 
misturando o estilo americano com o italiano. Após muitos testes 
chegou-se a plenitude do sabor e a receita ideal com a ajuda do chefe 
de cozinha Leonardo Rocha.

Com o conceito temático dos grandes empreendimentos em 
Containers, agregou baixo custo e a flexibilidade da mudança de ponto 
entre os espaços público/privado com quase nenhuma intervenção de 
obra, valorizando a paisagem urbana, criando espaço para lazer e ao 
convívio social. 

Um Container possui 20 pés (6m) e com um designer inovador que une 
sustentabilidade, conforto e estilo. Toda estrutura de uma grande 
pizzaria redimensionada dentro de um container marítimo. 

Criado inicialmente com o foco em Delivery percebeu-se a longo do 
tempo que o atendimento em balcão é uma experiência importante, 
sempre prezando pela qualidade e agilidade do atendimento, gerando 
assim uma pizza rápida, mas ao mesmo tempo saborosa.
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A Oportunidade
certa para o seu

Investimento
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principais serviços 
Este projeto tem como foco o modelo de negócio da Container Pizza, em linha com esse nicho de 

mercado de lanchonete, mais especificamente de pizzaria. 

A CONTAINER PIZZA FRANQUIA oferece diversos produtos de pizzaria lanchonete, através da 
venda de pizzas tradicionais, especiais, premium e doces, sticks, pastel, massas e chopps. 



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

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

Suporte 
ao Franqueado
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MANUAIS COMPLETOS
DA FRANQUIA

TREINAMENTO INICIAL

INDICAÇÃO DE ARQUITETO E
EMPREITEIRA HOMOLOGADOS

FORNECEDORES HOMOLOGADOS SUPORTE PERMANENTE DE
MARKETING, GESTÃO E OPERAÇÃO

DIREITO DE USO DA MARCA
E KNOW HOW

VISITAS TÉCNICAS PERIÓDICAS ATUALIZAÇÃO DOS
TREINAMENTOS DA EQUIPE

CONSTANTE INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA E NOVAS RECEITAS



Estrutura 
de Comercialização 

CONTAINER ORIGINAL
A reprodução do modelo original, um 
Container e uma expansão de container de 
fácil mobilidade, aumentando as possibilidades 
de locais que possa ser utilizado, agregando 
serviços de pizzaria e lanchonete.

A equipe da unidade deve ser constituída por 4 membros, sendo todos 
contratados via CLT, mais o franqueado ou um gerente contratado.

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. 

Esses funcionários estão descriminados nas seguintes posições:

Ÿ 1 Supervisor Operacional – R$ 2.500,00 (Optativo);

Ÿ 3 Auxiliares de Cozinheiro(a)/ Atendimento – R$ 1.200,00, cada.

Foram desenvolvidos 2 (dois) modelos de sucesso que são:

CONTAINER CUSTOMIZADO
Um espaço com roupagem de container que 
possa ser adaptado a depender do ponto, mas 
que não precise necessariamente de um 
container. Pontos fixos com serviços de 
pizzaria e lanchonete.
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FATURAMENTO MÉDIO

DESPESAS

MÃO DE OBRA

ALUGUEL

INSUMOS

DESPESAS OPERACIONAIS

IMPOSTOS

ROYALTIES E PROPAGANDA

TOTAL

RESULTADO

R$ 80.000,00

VALOR

           R$ 8.500,00

R$ 6.000,00

R$ 25.000,00

R$ 15.000,00

R$ 4.800,00

R$ 4.800,00

R$ 64.100,00

R$ 15.900,00
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MODELO ORIGINAL (20 Pés)

Container

Equipamentos

Estoque inicial

Desembolso direto do Franqueado (Giro, outros gastos iniciais) 

Taxa Inicial de Franquia (TIF)

INVESTIMENTO TOTAL ESTIMADO

R$ 45 MIL

R$ 43 MIL

R$ 25 MIL

R$ 25 MIL

R$ 22 MIL

R$ 160 MIL

MODELO CUSTOMIZADO (20 Pés)

Obra

Equipamentos 

Estoque inicial

Desembolso direto do Franqueado (Giro, outros gastos iniciais) 

Taxa Inicial de Franquia (TIF)

 INVESTIMENTO TOTAL ESTIMADO

R$ 60 MIL

R$ 43 MIL

R$ 25 MIL

R$ 25 MIL

R$ 22 MIL

R$ 175 MIL

*Valor Estimado

Números da Franquia
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. 

Ÿ Mão de Obra estão inclusos o comissionamento dos prestadores de 
serviço e o salário dos CLT.

Ÿ Aluguel está incluso, IPTU entre outras despesas relacionadas

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

Ÿ Este resultado mostra uma rentabilidade de 20%, 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 a 12 meses a 
partir da inauguração.

Ÿ Com isso, estima-se o retorno do investimento num prazo de 12 a 18 
meses.

Ÿ Obs: Para a cidade de Salvador o valor de mão de obra diminuirá, 
adicionando uma taxa operacional, permitindo que a rentabilidade 
chegue a 22% em alguns casos.

DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS



www.containerpizza.com.br

71 99979-4606

SEJA UM FRANQUEADO DE SUCESSO

contato@mpdumet.com.br

@containerpizzacontainerpizza


