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Breve Histórico
Inspirada em uma das mais fortes identidades do estado da Bahia, o 
cacau, que movimentou a economia baiana nos anos 70 e 80 e inspirou as 
grandes paixões do escritor Jorge Amado, a Du Cacau nasceu em 1986 
com produtos derivados deste fruto, como sucos, sorvetes, geleias, 
cocadas, entre outros. 

Aprimorou-se e consolidou-se como uma rede tradicional de lanchonetes 
de alimentação saudável, com a proposta de servir sabor e saúde a toda 
hora para seus clientes, com foco em sucos, sorvetes, sanduíches naturais 
e salgados naturais. 

Possui uma preocupação ímpar com a qualidade e frescor dos seus 
alimentos, conta com uma extensa variedade de sucos, mais de 80 tipos, 
entre eles o mais pedido, cacau a moda; todos elaborados de frutas da 
estação. Conta com excelentes e deliciosas opções de sorvetes regionais, 
com sabores específicos e destaca-se aos mais exigentes paladares.

Nossa missão, servir prazer e saúde! 

Sistema de GRAB & GO, sistema de alimentação rápida com autosserviço. 
Na tradução Pegue e Leve. Um modelo difundido em todo mundo, 
sobretudo nos EUA e Europa, principalmente em lugares onde as pessoas 
estão sempre com pressa.

É só pegar e levar!!!

Com duas unidades na cidade de Salvador. Operações muito sólidas, com 
faturamento acima dos R$ 130 Mil cada unidade, com excelente liquidez 
e capacidade de investimento.
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Principais Serviços 
e Produtos
A DU CACAU é especializado na vendas de sucos da fruta, possuindo 
inumeras combinações possíveis. Além dos sucos, também vende-se 
sorvetes, açai e lanches. O carro chefe é o “cacau a moda da casa”, 
que fideliza todo o público que experimenta esta iguaria.

Alguns dos produtos comercializados na DU CACAU são:
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Sucos Naturais
Salada de Frutas

Sorvetes
Salgados

Doces
Sanduiches

Waffle’s



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

Consultoria permanente. 

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.

O que oferecemos
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2 Atendente

2 Caixa

1 Supervisora / Franqueado

R$ 1.200,00

R$ 1.200,00

R$ 2.000,00

2 Atendente

2 Caixa

1 Supervisora / Franqueado

R$ 1.200,00

R$ 1.200,00

R$ 2.000,00

Estrutura de comercialização 
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Loja em formato de Container que 
permite a facilidade da troca de ponto.

A equipe da unidade deve ser constituída 
por 5 membros, sendo todos contratados 
via CLT, com a possibilidade de um deles 
ser estagiário.

Modelo adaptado para shopping, 
galerias, aeroporto com foco na venda de 
sucos, sorvetes e salgados.

A equipe da unidade deve ser constituída 
por 5 membros, sendo todos contratados 
via CLT, com a possibilidade de um deles 
ser estagiário.

Modelo padrão da Du Cacau, cardápio 
completo a partir de 40m².

A equipe da unidade deve ser constituída 
por 7 membros, sendo todos contratados 
via CLT, com a possibilidade de um deles 
ser estagiário.

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 unidade, é possível que este número de funcionários venha a aumentar, ou até 
diminuir.

Além dos funcionários, é necessário também que tenha uma supervisor(a) que pode ser ocupado pelo próprio funcionário.

4 Atendente

2 Caixa

1 Supervisora / Franqueado

R$ 1.200,00

R$ 1.200,00

R$ 2.000,00

LOJA CONTAINER QUIOSQUE



Demonstrativos Financeiros:

Obra

Equipamentos

Outros

Desembolso direto do Franqueado (Giro, outros gastos iniciais) 

Taxa Inicial de Franquia (TIF) 

INVESTIMENTO TOTAL ESTIMADO 

Royalties mensais: 

Taxa de Publicidade: 

R$ 50 MIL

R$ 80 MIL

R$ 11.5 MIL

R$ 15.5 MIL

R$ 30 MIL

R$ 187 MIL

5% (sobre o faturamento bruto)

1% (sobre o faturamento bruto)

mODALIDADE E TAXAS

O Franqueador oferece uma estrutura para que, sendo seguido o 
molde oferecido no treinamento, cada modelo terá seu faturamento:

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

R$ 720.000,00* / 12 meses = R$ 60.000,00 por mês
Com uma tendência de aumento de faturamento por ano.
*Valor bruto.

Metas comerciais

Ÿ Mão de Obra estão inclusos o salário dos  CLT e Folguista além dos encargos

Ÿ Taxa de Ocupação está incluso IPTU, água, condomínio, luz, aluguel de uma 
loja de shopping.

Ÿ A projeção do DRE dos demais  Modelos, será feita caso a caso, dependo da 
região onde será instalado, levando-se em conta determinados itens 
específicos.

Ÿ Este resultado mostra uma rentabilidade de aproximadamente 16%, 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 18-36  meses. 

LOJA PADRÃO - Faturamento: R$ 60.000,00

LOJA
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DESCRIÇÃO

MÃO DE OBRA

INSUMOS

MATERIAL DE ESCRITÓRIO

TAXA DE OCUPAÇÃO 

IMPOSTO (SIMPLES)

CONTABILIDADE

SISTEMA (TAXA DE USO)

TAXA DE CARTÃO

ROYALTIES (5%)

TAXA DE PUBLICIDADE (1%)

TELEFONE E INTERNET 

MANUTENÇÃO e LIMPEZA (ESTIMATIVA)

PRÓ-LABORE

TOTAL CUSTO 

RESULTADO

CUSTO

R$ 9.000,00

R$ 12.000,00

R$ 150,00

R$ 18.363,00

R$ 3.600,00

R$ 700,00

R$ 500,00

R$ 1.200,00

R$ 3.000,00

R$ 600,00

R$ 230,00

R$ 800,00

A DEFINIR

R$ 50.143,00

R$ 9.857,00

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.

Estimativa para uma unidade de 40m²



Demonstrativos Financeiros:

Container

Equipamentos

Outros

Desembolso direto do Franqueado (Giro, outros gastos iniciais) 

Taxa Inicial de Franquia (TIF) 

INVESTIMENTO TOTAL ESTIMADO 

Royalties mensais: 

Taxa de Publicidade: 

R$ 30 MIL

R$ 50 MIL

R$ 10.5 MIL

R$ 20.5 MIL

R$ 20 MIL

R$ 130 MIL

5% (sobre o faturamento bruto)

2% (sobre o faturamento bruto)

mODALIDADE E TAXAS

Container e quiosque
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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.

coNTAINER

Obra

Equipamentos

Outros

Desembolso direto do Franqueado (Giro, outros gastos iniciais) 

Taxa Inicial de Franquia (TIF) 

INVESTIMENTO TOTAL ESTIMADO 

Royalties mensais: 

Taxa de Publicidade: 

R$ 30 MIL

R$ 50 MIL

R$ 8.5 MIL

R$ 15.5 MIL

R$ 20 MIL

R$ 124 MIL

5% (sobre o faturamento bruto)

1% (sobre o faturamento bruto)

quiosque



contato@mpdumet.com.br
71 99979-4606

Seja um franqueado
de sucesso


