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NQUEADO

A VILA DOS SONHOS

VILA DO PÃO DE MEL

Seja um
Franqueado

Cada pão de mel é uma
expressão de cuidado e carinho,
um momento de felicidade
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HISTÓRIA
“Cada pão de mel é uma expressão de cuidado e
carinho, um momento de felicidade”.
Ao longo da nossa história, criamos uma linha especial de produtos
que atendem todas as ocasiões com qualidade. Nós queremos
estar presente na vida das pessoas em todos os momentos, seja
nos dias comuns ou em ocasiões especiais. Em cada um desses
momentos buscamos oferecer sempre produtos que encantem os
clientes e que revelem a magia e a paixão de consumir o verdadeiro
Pão de Mel com a melhor e mais doce qualidade.
Queremos fazer parte da história de cada cliente que nos prestigia
desde o primeiro contato criando um vínculo através de cada
lembrancinha única para cada momento especial.
Tudo é pensado de uma forma que o cliente tenha a melhor e
inesquecível experiência com a Vila do Pão de Mel.
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Principais
Serviços e
Produtos

Pão de mel

Pirulito de
Pão de Mel

Bolo de pote de
Pão de mel

Ovo de
Pão de Mel

Bomdom De
Pão De Mel

Cone de
Pão de Mel

A Vila do Pão de Mal atua no setor de
alimentação, bens e consumo. Investe na
qualidade, sabor e variedade dos seus produtos,
buscando agradar o paladar do maior público
possível.
Capricho e a originalidade é notado em cada um
de seus pães de mel que se tornaram os mais
famosos de São Paulo. Isso permitiu que a Vila
do Pão de Mel conquistasse muitos fãs, e mesmo
estando em São Paulo, a distância não impediu
as pessoas de conhecerem e adquirem seus
produtos.

Barras de
Chocolate com
Pão de Mel

Cupmel
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Perfil do franqueado
que buscamos para

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Facilidade em seguir regras;
Organizada;
Senso comercial;
Facilidade em fazer vendas;
Compromisso e determinação;
Proatividade e resiliência;
Disposição para operar o negócio;
no minímo meio-período no dia-adia;
Bons relacionamentos interpessoais.

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.

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

COZINHA HOME BASED

QUISOQUE OU CONTAINER

LOJA

É o modelo de atividade proﬁssional onde o
franqueado tem a possibilidade de
trabalhar em casa, como se estivesse na
empresa. Somente por 1 membro e de
acordo com o aumento das encomendas
contrata-se 1 diarista.

A equipe da unidade deve ser constituída
por 2 membros, contratados via CLT, além
do Franqueado Operador.

A equipe da unidade deve ser constituída por
2 membros, contratados via CLT, 1 folguista,
além do Franqueado Operador.

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.

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

Em alguns casos, dependendo das
dimensões de uma eventual unidade ou
demanda, é possível que este número de
funcionários venha a aumentar, ou até
diminuir.

Lojas, Quiosques e Containers em shoppings serão pontos de vendas, não sendo possível fazer produção. Lojas de Ruas, caso tenham
espaço, poderão fazer produção
10

DEMONSTRATIVOS FINANCEIRO

HOME BASED
METAS COMERCIAIS

DEMONSTRATIVOS FINANCEIRO

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

F aturam ento: R $ 8 m il

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

DESCRIÇÃO

CUSTO

CMV (26%)

R$ 2.080,00

SIMPLES NACIONAL 6%

R$ 480,00

R $ 96.000,00* / 12 m eses = R $ 8.000,00 por m ês

DESPESAS OPERACIONAIS

R$ 170,00

DESPESAS COMERCIAIS

R$ 432,00

*Valor bruto.

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Com uma tendência de aumento de faturamento por ano.

DESPESAS FINANCEIRAS
EMBALAGENS (1%)
ROYALTIES (4%)

MODALIDADE E TAXAS

TAXA DE PUBLICIDADE (1%)

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.
Equipam entos*

R$ 2.414,95

Kit inicial para 300 unidades

R$ 1.424,26

Estoque 1000 unidades

R$ 2.917,54

Itens de higiene
Materiais de lim peza
G iro + im previstos + cnpj

R$ 5.000,00

Taxa inicial de franquia

R$ 10.000,00

IN VESTIMEN TO TO TAL ESTIMAD O

R $ 21.965,67

Taxa Mensal Sistem a Integralizado Vila do Pão de Mel

R$ 200,00
R$ 80,00
R$ 320,00
R$ 80,00

TOTAL

R$ 5.402,00

RESULTADO

R$ 2.598,00

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 32,4%, o
que mostra o ótimo potencial do negócio. 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 6 a 12 meses.

R$ 167,90
R$ 41,02

R$ 1.560,00

R$ 69,90
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DEMONSTRATIVOS FINANCEIRO

QUIOSQUE OU CONTAINER
METAS COMERCIAIS

DEMONSTRATIVOS FINANCEIRO

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

F aturam ento: R $ 40 m il

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

DESCRIÇÃO

CUSTO

CMV (26%)

R$ 10.400,00

CUSTO DE OCUPAÇÃO (aluguel, condomínio/iptu)
ÁGUA + ENERGIA + COMUNICAÇÃO

R $ 480.000,00* / 12 m eses = R $ 40.000,00 por m ês

MÃO DE OBRA + ENCARGOS

*Valor bruto.

COMBUSTÍVEL E DESPESA C/VEÍCULO

Com uma tendência de aumento de faturamento por ano.

IMPOSTO (SIMPLES NACIONAL)

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.
Q uiosque / container + projeto
Equipam entos*

R$ 2.414,95

Kit inicial para 300 unidades

R$ 1.424,26

Estoque 1000 unidades

R$ 2.917,54

Itens de higiene
Materiais de lim peza
G iro + im previstos + cnpj

R$ 10.000,00

Taxa inicial de franquia

R$ 15.000,00

IN VESTIMEN TO TO TAL ESTIMAD O

R $ 61.965,67

Taxa Mensal Sistem a Integralizado Vila do Pão de Mel

R$ 4.000,00
R$ 120,00
R$ 2.400,00
R$ 200,00

EMBALAGENS (1%)

R$ 400,00

MATERIAL DE LIMPEZA

R$ 150,00

OUTROS

R$ 1.000,00

ROYALTIES (4%)

R$ 1.600,00
R$ 400,00

TOTAL

R$ 24.470,00

RESULTADO

R$ 15.530,00

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 38,9%, o
que mostra o ótimo potencial do negócio. 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 6 a 12 meses.

R$ 167,90
R$ 41,02

R$ 800,00

MANUTENÇÃO

TAXA DE PUBLICIDADE (1%)

R$ 30.000,00

R$ 3.000,00

R$ 69,90
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DEMONSTRATIVOS FINANCEIRO

LOJA
METAS COMERCIAIS

DEMONSTRATIVOS FINANCEIRO

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

F aturam ento: R $ 60 m il

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

DESCRIÇÃO

CUSTO

CMV (28%)

R$ 15.600,00

CUSTO DE OCUPAÇÃO (aluguel, condomínio/iptu)
ÁGUA + ENERGIA + COMUNICAÇÃO

R $ 720.000,00* / 12 m eses = R $ 60.000,00 por m ês

MÃO DE OBRA + ENCARGOS

*Valor bruto.

COMBUSTÍVEL E DESPESA C/VEÍCULO

Com uma tendência de aumento de faturamento por ano.

IMPOSTO (SIMPLES NACIONAL)
MANUTENÇÃO

MODALIDADE E TAXAS

EMBALAGENS (2%)
MATERIAL DE LIMPEZA

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.
O bra + Projeto

R$ 45.000,00

Equipam entos*

R$ 2.414,95

Kit inicial para 300 unidades

R$ 1.424,26

Estoque 1000 unidades

R$ 2.917,54

Itens de higiene
Materiais de lim peza
G iro + im previstos + cnpj

R$ 20.000,00

Taxa inicial de franquia

R$ 15.000,00

IN VESTIMEN TO TO TAL ESTIMAD O

R $ 86.965,67

Taxa Mensal Sistem a Integralizado Vila do Pão de Mel

R$ 800,00
R$ 4.900,00
R$ 120,00
R$ 3.600,00
R$ 200,00
R$ 1.200,00
R$ 150,00

OUTROS

R$ 1.000,00

ROYALTIES (4%)

R$ 2.400,00

TAXA DE PUBLICIDADE (1%)

R$ 600,00

TOTAL

R$ 36.570,00

RESULTADO

R$ 23.430,00

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 39%, o que
mostra o ótimo potencial do negócio. 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 6 a 12 meses.

R$ 167,90
R$ 41,02

R$ 6.000,00

R$ 69,90
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SEJA UM FRANQUEADO DE SUCESSO

contato@mpdumet.com.br

71 99979-4606

INSTAGRAM
@VILADOPAODEMEL

FACEBOOK
VILADOPAODEMEL

