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Histórico da Marca
O Hoppy Pig nasce em 2016, quando um dos fundadores, Renato Araújo,
já atuava com venda de cervejas artesanais no formato delivery, conheceu o
outro fundador da Marca, Deivison Costa, e resolveram abrir uma loja de
cervejas. Na época, a maioria das lojas de cervejas de Belém/PA estavam
falindo, devido à falta de algo que agregasse valor às mesmas, como boa
comida, ou atrações diversas. Surgiu então a ideia de abrir uma casa de
queijos e embutidos artesanais e levar algo inédito para a cidade. EM maio
de 2016 a loja foi inaugurada, com o pensamento de franquear após
alguns anos, caso obtivessem sucesso.
A fonte de inspiração veio da Bélgica, onde um dos fundadores, o Deivison,
morou por um ano e conheceu diversas casas de tapas típicas espanholas,
pela região de Bruxelas. Percebeu que, na época, era um negócio novo no
Brasil, mas que havia uma grande perspectiva de crescimento. E de fato
este mercado cresceu bastante nos últimos quatro anos.
Foi importante o fato de ter criado uma cozinha com engenharia náutica,
pequena, com poucos funcionários e operação rápida (típicas de casas de
tapas e de alguns bares e restaurantes europeus), para se gerar alívio e
segurança em investir no negócio.
No ﬁnal de 2019, um dos fundadores se muda para o Rio De Janeiro,
vendendo sua parte para um parceiro já antigo da Marca, o Neto, que
possui uma distribuidora de grandes marcas de cervejas artesanais, e
chega pra somar com um o plus extra da carta de cervejas da casa.
Tanto o Deivison Costa quanto o Edmond Neto, são Doemens sommelier de
cervejas e possuem diplomas também na área de produção das mesmas,
além de mixologia de coquetéis.
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Principais Serviços
e Produtos
A Rede Hoppy Pig opera com mix de produtos selecionado e direcionado
para a constante renovação e seguimento das tendências europeias do
setor, com proﬁssionais minuciosamente selecionados, com base em
formação, e experiência. Além é claro, da busca incessante pela
qualidade dos produtos e constante satisfação e ﬁdelização dos seus
clientes.
Os principais produtos são as tábuas de frios, entradinhas e sanduiches
variados, com os melhores queijos e embutidos, associados aos
acompanhamentos (molhos, geleias, pickles etc) feitos na casa, sempre
acompanhados com cervejas que combinam e harmonizam com cada
tipo de tapa. Os funcionários são treinados por um somelier em cervejas,
para prestar consultoria aos clientes no momento da escolha. A casa
também possui uma enxuta carta de coquetéis clássicos (alguns
revisitados) e vinhos.
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Com o nosso sucesso e expertise
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.
O manual operacional e os manuais de produtos
(preparo, estocagem e apresentação).

Materiais e embalagens.

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

Apoio de marketing,
administrativo e vendas.

Direito de uso da marca.

Indicação de fornecedores
credenciados.
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Modelos de sucesso para implantação na sua cidade
ESTRUTURA DE COMERCIALIZAÇÃO

HOPPY PIG MASTER

HOPPY PIG EXPRESS

Loja Conceito, replicada conforme a matriz em
Belém, com espaço mais amplo, possibilidade de
eventos, cardápio completo, atendimento de balcão,
salão e delivery.

Metragem menor, com cardápio reduzido,
atendimento de balcão e delivery, pode ou não realizar
pequenos eventos, a depender das particularidades do
local.

Estrutura Funcional

Estrutura Funcional

A equipe da unidade deve ser constituída por 7
membros contratados via CLT além do franqueado.

O modelo express vai variar em função do tamanho, da
possibilidade ou não de eventos, se vai estar em
shopping, ou rua. Cada estudo será desenvolvido
individualmente.

1 caixa, 4 auxiliares atendentes, 2 garçons
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DEMONSTRATIVOS FINANCEIRO

HOPPY PIG MASTER

DEMONSTRATIVOS FINANCEIRO
Faturamento: R$ 156.000,00

METAS COMERCIAIS

CUSTO

DESCRIÇÃO

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

MÃO DE OBRA + ENCARGOS
DIARISTAS TERCEIRIZADOS
MATERIAL DE LIMPEZA

R$ 15.575,00
R$ 3.000,00
R$ 350,00

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

CUSTO DE OCUPAÇÃO

R$ 10.200,00

IMPOSTO (SIMPLES NACIONAL – 8%)

R$ 12.480,00

R$ 1.872.000,00* / 12 meses = R$ 156.000,00 por mês

CONTABILIDADE

*Valor bruto.

SISTEMA (TAXA DE USO)

**Ticket médio de 60,00, e uma média de 100 tickets por dia, 26 dias por
mês.

TAXA DE CARTÃO / BANCÁRIAS

R$ 3.120,00

ROYALTIES (5%)

R$ 7.800,00

TAXA DE PUBLICIDADE

MODALIDADE E TAXAS

MARKETING LOCAL DIGITAL
INSUMOS

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.

OUTROS
TOTAL CUSTOS
RESULTADO

R$ 1.000,00
R$ 300,00

R$ 0,00
R$ 800,00
R$ 49.920,00
2.500,00
R$ 107.045,00
R$ 48.955,00

Diversos (Obras, projeto arquitetura, prefeitura, capital de giro)

R$ 109.500,00

Ÿ

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

Outros (Equipamentos, Estoque Inicial, Utensílios, Uniformes,

R$ 67.000,00

Ÿ

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

R$ 30.000,00

Ÿ

Este resultado mostra uma rentabilidade de aproximadamente 31%, 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 12 a 15
meses.

Merchandising pré inaugural, Layout, Imprevistos)

Taxa inicial de franquia
INVESTIMENTO TOTAL ESTIMADO

R$ 206.500,00

Ÿ Não estão incluídas nas projeções eventuais luvas de pontos comerciais.
Ÿ Cronograma de desembolso:
◦
Taxa de Franquia => À vista, na assinatura do Contrato de Franquia;
◦
Diversos => Conforme implantação do projeto;
Ÿ No Manual de Implantação que será entregue após a assinatura do contrato de franquia, constará
Fornecedor e Marca de cada item das listas acima, além do detalhamento do estoque inicial,
deﬁnido segundo experiência e know how da Franqueadora.
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SEJA UM FRANQUEADO
DE SUCESSO
contato@mpdumet.com.br

71 99979-4606

hoppypig

