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Se é tecnologia que você está 
a procura, a SempreTech 

possui a solução!



Descrição do Projeto
A SempreTech surgiu da visão do sócio, que possui 15 anos de 
experiência no ramo de informática. Há 8 anos na cidade de 
Salvador Bahia o pequeno ponto do bairro da Boca do Rio 
tornou-se uma referência na área e hoje em constante 
crescimento, localiza-se na Pituba.

Muito do crescimento da SempreTech vem de sua filosofia e seu 
propósito de levar soluções para quem procura materiais de 
informática, seja na compra ou no reparo. Computadores 
padrões ou formatados para jogos, acessórios ou celulares.

É um negócio de maturação rápida que com a qualidade do 
atendimento e o preço justo fideliza os mais variados tipos de 
clientes.

A SempreTech também está à frente de seus concorrentes por 
entender o crescimento da categoria de e-sports (esportes 
eletrônicos) e apostar neles.

Se é tecnologia que você está à procura, a SempreTech possui a 
solução!

Comprometimento, Transparência e Honestidade.
Esta é a SempreTech.
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principais Produtos
Este projeto tem como foco o modelo de negócio da SempreTech, em 
linha com esse nicho de mercado de informática. 

A SEMPRETECH FRANQUIA oferece diversos tipos de produtos através 
da venda de hardware, acessórios, celulares, entre outros. 

Exemplos de produtos SempreTech:

A SempreTech é distribuidora oficial OEX Games

Além dos produtos vendidos a SEMPRETECH FRANQUIA também 
oferece o serviço de assistência técnica ao consumidor.

06



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

Consultoria permanente. 

Direito de uso da marca.

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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Estrutura de comercialização 
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A equipe da unidade deve ser constituída por 3 membros, 
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  03 Funcionários (30 horas cada) – Salário Mínimo (cada) + 
1% de comissão sobre suas próprias vendas em função da 
venda mínima de R$ 40.000,00.

Ÿ 01 Franqueado ou gerente da unidade – Pró labore: R$ 
2.000,00

A equipe da unidade deve ser constituída por 3 membros, 
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 do quiosque, é 
possível que este número de funcionários venha a aumentar.

Esses funcionários estão descriminados nas seguintes posições:

Ÿ 03 Funcionários (30 horas cada) – Salário Mínimo + 1% de 
comissão sobre suas próprias vendas em função da venda 
mínima de R$ 40.000,00. 

Ÿ 01 Franqueado ou gerente da unidade – Pró labore: R$ 
2.000,00.

QUIOSQUE LOJA



Demonstrativos Financeiros:

Estimativa Preço do Quiosque

Ajuste do Layout

Projeto

Estoque inicial

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$ 3 MIL

R$ 2 MIL

R$ 20 MIL

R$ 20 MIL

R$ 15 MIL

R$ 90 MIL

4% sobre o faturamento bruto mensal

½ salário mínimo mensal

mODALIDADE E TAXAS

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

Modelo Quisoque

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

R$ 900.000,00/ 12 meses = R$ 75.000,00 por mês
*Valor bruto.

Metas comerciais

DESCRIÇÃO

CUSTO MERCADORIA

MÃO DE OBRA + COMISSÕES

ENCARGOS

ALUGUEL

DESPESAS OPERACIONAIS

IMPOSTOS

ROYALTIES E PROPAGANDA

TOTAL CUSTO 

RESULTADO

CUSTO

37.500,00

5.744,00

3.200,00

6.000,00

5.000,00

4.500,00

4.500,00

R$ 50.640,40

R$ 12.500,00

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 14%, 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 10 meses a partir da 

inauguração.
Ÿ Com isso, estima-se o retorno do investimento num prazo de 15 

meses.

Demonstrativos Financeiros
Faturamento: R$ 75.000,00 (cenário pessimista) 

QUIOSQUE
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Demonstrativos Financeiros:

Obra

Equipamentos / Mobiliário

Estoque inicial

Projeto

Ajuste do Layout 

Desembolso direto do Franqueado (Giro, outros gastos iniciais) 

Taxa Inicial de Franquia (TIF) 

INVESTIMENTO TOTAL ESTIMADO 

Royalties mensais: 

Taxa de Publicidade: 

R$ 40 MIL

R$ 20 MIL

R$ 30 MIL

R$ 2 MIL

R$ 3 MIL

R$ 20 MIL

R$ 15 MIL

R$ 130 MIL

4% sobre o faturamento bruto mensal

½ salário mínimo mensal

mODALIDADE E TAXAS

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

Modelo Loja de Shopping
R$ 1.080.000,00  / 12 meses = R$ 90.000,00 por mês

Modelo Loja de Bairro
R$ 600.000,00  / 12 meses = R$ 50.000,00 por mês

*Valor bruto

Metas comerciais

Estimativa para uma loja de 40m²

DESCRIÇÃO

CUSTO MERCADORIA

MÃO DE OBRA + COMISSÕES

ENCARGOS

ALUGUEL

DESPESAS OPERACIONAIS

IMPOSTOS

ROYALTIES E PROPAGANDA

TOTAL CUSTO 

RESULTADO

CUSTO

45.000,00

5.090,00

3.308,50

8.000,00

6.000,00

5.400,00

5.400,00

R$ 60.198,50

R$ 29.801,50

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 14%, 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 10 meses a partir da 

inauguração.
Ÿ Com isso, estima-se o retorno do investimento num prazo de 17 

meses.

Demonstrativos Financeiros
Faturamento: R$ 90.000,00

loja
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www.sempretechba.com.br

contato@mpdumet.com.br

71 99979-4606

Seja um franqueado
de sucesso

@sempretechsempretechba


