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Histórico da SALADERÍ
A Saladerí surgiu a partir da análise do mercado atual de alimentação, onde
as pessoas tendem a cada vez mais buscar formas saudáveis para fazer suas
refeições, principalmente aqueles que trabalham longe de casa e não
conseguem manter uma rotina alimentar mais saudável.
Nesse contexto, a empresa surgiu da inspiração de montar um Fast Food
saudável, baseado em marcas americanas similares (sweetgreen, salad
house, Garden bar, etc.), onde a alimentação saudável pudesse ser rápida e
prática.
O planejamento atual é revisar o cardápio atual, preenchendo horas de
baixa demanda na loja física e promovendo mais ainda o delivery.
As metas atuais são: redução dos custos operacionais, controle de
desperdícios, formatar a franquia da marca.
A empresa teve sua matriz aberta em julho de 2018, passando um ano em
avaliação do mercado, compreendendo os indicadores, os custos, os
fornecedores e etc.
Em 2020 a empresa decidiu por expandir através no sistem do franchising.

A saladeria especializada
em alimentação saudável
todos os dias
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Principais Serviços
e Produtos
A SALADERÍ é enquadrada no setor de alimentação, mais
especiﬁcamente no nicho de restaurantes, focados na
alimentação saudável.
Seus produtos variam de a la carte e buffet no peso com mais de
50 opções para a escolha do cliente. Gerando uma alimentação
rápida conhecida como Fresh Food.
Alguns de seus produtos principais passam por saladas,
crepiocas, sanduiches naturais, wrap e caldos.
São produtos altamentes customizados.
A SALADERÍ atualiza sempre seu cardápio, buscando inovar e
ouvir o seu público.
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COM O OBJETIVO DE EXPANDIR O NOSSO SUCESSO E CREDIBILIDADE NO
MERCADO, NÓS 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
A equipe da unidade deve ser constituída por 6 membros contratados via
CLT além do franqueado ou um coordenador contratado.
Em alguns casos, dependendo das dimensões e localidade de uma
eventual unidade, é possível que este número de funcionários venha a
aumentar, ou até diminuir.

LO J A
02 CAIXA
01 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
03 AUXILIAR DE COZINHA

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.
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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 $ 70 m il
DESCRIÇÃO
Receita Bruta
(-) Comissão Ifood
(-) Simples Nacional
Receita Líquida
(-) CMV
Lucro Bruto
(-) Custo de Ocupação
(-) Pessoal
(-) Água
(-) Energia
(-) Contabilidade
(-) Telefone e Internet
(-) Software
Royalties (5%)
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO

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

R $ 840.000,00* / 12 m eses = R $ 70.000,00 por m ês
*Valor bruto.

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.
O bra

R$ 60 MIL

Equipam entos / Mobiliário

R$ 50 MIL

Estoque Inicial

R$ 15 MIL

Marketing Pré-inaugural

R$ 5 MIL

Ajuste de Layout (adesivação / decoração)

R$ 6 MIL

D esem bolso direto do F ranqueado (giro, demais gastos iniciais)

R$ 15 MIL

Taxa Inicial de F ranquia

R$ 30 MIL

IN VESTIMEN TO TO TAL ESTIMAD O
R oyalties m ensais:
Taxa de Publicidade:

Ÿ

Essa DRE é um resultado real de um mês médiano da SALADERÍ.

Ÿ

Este resultado mostra uma rentabilidade de aproximadamente 23%, o que
mostra o ótimo potencial do negócio em relacão a outros investimentos no
Mercado.

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.

R $ 180 MIL
5% (sobre o faturamento bruto)

CUSTO
R$ 70.000,00
- R$ 7.200,00
- R$ 4.200,00
R$ 58.600,00
-R$ 22.392,01
R$ 36.207,99
- R$ 3.000,00
- R$ 9.760,80
- R$ 1.210,04
- R$ 1.401,08
- R$ 400,00
- R$ 174,99
- R$ 290,00
- R$ 3.500,00
- R$ 19.736,91
R$ 16.471,08

Isento
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Seja um franqueado de sucesso
na gastronomia.
contato@mpdumet.com.br
71 99979-4606
www.saladeri.com.br
saladerifreshfood

@saladerifreshfood

