Seja um FRANQUEADO
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Histórico da Marca
Uma forma inovadora e sustentável de levar as super frutas, do
coração da Amazônia, para o mundo.
Com origem na rica ﬂoresta amazônica, a Tropicool
traz as mais saudáveis e saborosos super frutas, em
sua forma mais natural para o seu dia a dia. A marca
iniciou sua operação em um dos mercados mais
concorridos do mundo, Dubai / EAU e já se encontra
em pontos de alta exigência como Dubai Mall, Cove
Beach, Ceasar Palace, entre outros.
A Tropicool é a primeira marca no mercado a inovar e
produzir as super frutas de forma asséptica,
orgânica, natural e não congeladas. Além disso, a
marca tem um pilar na sustentabilidade, mantendo
grande preocupação com o meio ambiente, e, como
forma de retribuir, a cada dois litros de Tropicool
vendidos, uma arvore é plantada na Floresta, através
de uma parceria com a SOS Amazônia, ONG focada
nos esforços de reﬂorestamento na maior Floresta
tropical do Planeta.
A marca brasileira é a criação de Caio Nabuco,
Mauricio Esteves, Sheikh Mohammed e o Sheikh
Ahmed Al Thani. A história começou com amigos
da universidade, compartilhando tigelas de açaí
antes das aulas na Harvard Business School. Eles
ﬁzeram uma sociedade com umas das principais
fábricas de produção de sucos do Brasil, a Global
Fruit Factory, para ser o fornecedor oﬁcial do

sortimento de superfrutas da marca, utilizando sua
inovadora tecnologia. Mais tarde, a partir da busca
sempre por uma vida mais saudável, desencadeouse a idéia de compartilhar esses sabores ricos com o
mundo, e assim nasceu, no ano de 2018, a
Tropicool.
“Estamos entusiasmados por trazer a cultura de São
Paulo para Dubai, como nosso primeiro posto
avançado nos Emirados Árabes Unidos”, disse Caio
Nabuco, um dos co-fundadores da Tropicool.
“Somos apaixonados por compartilhar os sabores
ricos e refrescantes das frutas da Amazônia com o
mundo, particularmente em um momento em que
todos estão mais conscientes sobre o que comem."
A Marca preza sempre pela inovação. A tecnologia
da Tropicool para embalagem de produtos protege a
qualidade e sabor das frutas, sem congelá-las, para
entregá-las a novos destinos, quebrando barreiras
que marca alguma havia quebrado.
Conhecemos e amamos o sabor do açaí e de outras
frutas da Amazônia, e entendemos como eles
evoluem para os sabores que as pessoas exigem.
Estamos mergulhados na abundância da região e
em todos os sabores que ela tem para compartilhar.
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Principais Serviços
e Produtos
A Rede Tropicool opera com um cardápio minuciosamente
estudado e desenvolvido para levar o que há de mais natural,
saudável e saboroso, da Amazônia Brasileira para os mais
diversos destinos do mundo.
O grupo TROPICOOL preza bastante pela qualidade do seu
serviço e produtos, e caso um fornecedor homologado de material
de auxílio ou equipamentos não chegue à cidade especíﬁca, cada
caso será estudado, para que se busque um fornecedor do mesmo
produto, com a mesma qualidade.
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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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estrutura de comercialização
loja / quisque

Loja

Quiosque

Loja Conceito, cardápio completo, formato inovador e moderno,
remetendo a produtos saudáveis, Amazônia Brasileira,
sustentabilidade e à total identidade visual da marca. Pode
funcionar em ruas comerciais, shoppings, aeroportos ou galerias.

Modelo reduzido, para corredores de Shoppings, Aeroportos,
Galerias, e aﬁns, reproduzido no padrão de identidade da Marca,
assim como a primeira unidade de varejo da rede, inaugurada no
Dubai Mall.
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estrutura de comercialização
STORE IN STORE / CARRINHO

Store in Store

Carrinho

A chamada Loja dentro da Loja, para o empreendedor que já
possui um negócio no segmento de alimentação ou aﬁns, que se
identiﬁque com a Marca Tropicool. Neste modelo a Franqueadora
cede uma máquina em regime de comodato, assinatura de
contrato de exclusividade dos produtos, e conﬁdencialidade das
informações, para uma operação dentro de uma operação maior.

Operação implantada nas mesmas condições comerciais da
operação Store in Store, porém, não há a necessidade de se haver
um negócio em funcionamento, podendo se operar através de
carrinhos da marca, em locais como saguões de aeroportos,
parques metropolitanos, hotéis, dentre outros. A diferença
básica entre os dois modelos de Operação é que no carrinho
existe o investimento na montagem do carrinho, que está
estimado em R$ 15 mil.
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MODELOS DE SUCESSO PARA IMPLANTAÇÃO
NA SUA CIDADE / Estrutura Funcional
LOJA
A equipe da unidade deve ser constituída por 5 membros contratados via
CLT além do franqueado ou um supervisor contratado.
Em alguns casos, dependendo das dimensões e localidade de uma
eventual unidade, é possível que este número de funcionários possa variar
para mais ou para menos.

QUIOSQUE / CONTAINER
A equipe da unidade deve ser constituída por 2 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 possa
variar para mais ou para menos.

DARK KITCHEN
A equipe da unidade deve ser constituída por 2 membros contratados via
CLT além do franqueado ou um coordenador contratado, e 1 folguista.
Em alguns casos, dependendo das dimensões e localidade de uma
eventual unidade, é possível que este número de funcionários possa
variar para mais ou para menos.

STORE IN STORE / CARRINHO
Na modalidade Store in Store, não há, necessariamente, que se contratar
novos proﬁssionais, pois parte-se do pressuposto que já existe uma
operação, e o equipamento Tropicool será um incremento para agregar
valor e alavancar faturamento e resultado do negócio.
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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.
Desconsiderando qualquer sazonalidade, o cálculo pode ser feito,
aproximadamente, da seguinte forma:

R$ 1.056.000,00* / 12 meses = R$ 88.000,00 por mês
*Valor bruto.
** 22 dias de semana –> média de 152 tickets / dia – > Ticket Médio 18,00
** 8 dias de ﬁnal de semana – > média de 191 tickets / dia – > Ticket Médio 18,00
> Projeção feita com base na realidade do mercado, em comparação com marcas
concorrentes de qualidade do produto inferior, considerando ponto comercial deﬁnido com
base no Guia para Análise e Escolha do Ponto Comercial que será entregue ao Franqueado
em momento oportuno, aliado à aprovação junto ao Estudo de Geolocalização que será
desenvolvido.

mODALIDADE E TAXAS

LOJA 25 m² (rua) / FATURAMENTO: R$ 88.000,00
DESCRIÇÃO
MÃO DE OBRA + ENCARGOS
INSUMOS (29%)
MATERIAL DE LIMPEZA
CUSTO DE OCUPAÇÃO
IMPOSTO (SIMPLES NACIONAL – 6%)
CONTABILIDADE
SISTEMA (TAXA DE USO)
TAXA DE CARTÃO
ROYALTIES (4%)
TAXA DE PUBLICIDADE (1%)
COMISSÃO APLICATIVOS DELIVERY
MARKETING LOCAL DIGITAL
TOTAL CUSTOS
RESULTADO

CUSTO
R$ 18.369,50
R$ 25.520,00
R$ 450,00
R$ 8.000,00
R$ 5.280,00
R$ 500,00
R$ 750,00
R$ 1.848,00
R$ 3.520,00
R$ 880,00
R$ 7.040,00
R$ 1.000,00
R$ 73.157,00
R$ 14.843,00

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

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.
DIVERSOS
EQUIPAMENTOS DE COZINHA / BALCÃO
EQUIPAMENTOS PARA ESTOQUE
SISTEMA (periféricos e segurança)
FUNCIONÁRIOS
TAXA DE FRANQUIA
TOTAL

R$ 66.507,28
R$ 60.031,63
R$ 1.679,13
R$ 7.307,91
R$ 1.490,95
R$ 30.000,00
R$ 167.016,90

Ÿ Custo de Ocupação está incluso IPTU, água, condomínio, luz, aluguel de

uma loja.
Ÿ Este resultado mostra uma rentabilidade de aproximadamente 17%, 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 a 24 meses.
Ÿ Comissão de aplicativos delivery está considerando que 40% do

faturamento é por meio dos aplicativos, e que a comissão média é de 20%.
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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.

FATURAMENTO: R$ 56.000,00

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

R$ 672.000,00* / 12 meses = R$ 56.000,00 por mês
*Valor bruto.
** 22 dias de semana –> média de 98 tickets / dia – > Ticket Médio 18,00
** 8 dias de ﬁnal de semana – > média de 123 tickets / dia – > Ticket Médio 18,00
> Projeção feita com base na realidade do mercado, em comparação com marcas
concorrentes de qualidade do produto inferior, considerando ponto comercial deﬁnido com
base no Guia para Análise e Escolha do Ponto Comercial que será entregue ao Franqueado
em momento oportuno, aliado à aprovação junto ao Estudo de Geolocalização que será
desenvolvido.

mODALIDADE E TAXAS

DESCRIÇÃO
MÃO DE OBRA + ENCARGOS
INSUMOS (29%)
MATERIAL DE LIMPEZA
CUSTO DE OCUPAÇÃO
IMPOSTO (SIMPLES NACIONAL – 6%)
CONTABILIDADE
SISTEMA (TAXA DE USO)
TAXA DE CARTÃO
ROYALTIES (4%)
TAXA DE PUBLICIDADE (1%)
COMISSÃO APLICATIVOS DELIVERY
MARKETING LOCAL DIGITAL
TOTAL CUSTOS
RESULTADO

CUSTO
R$ 9.414,00
R$ 16.240,00
R$ 250,00
R$ 7.000,00
R$ 3.360,00
R$ 500,00
R$ 750,00
R$ 1.176,00
R$ 2.240,00
R$ 560,00
R$ 2.240,00
R$ 1.000,00
R$ 44.730,00
R$ 11.270,00

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

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.
DIVERSOS
EQUIPAMENTOS DE COZINHA / BALCÃO
SISTEMA (periféricos e segurança)
FUNCIONÁRIOS
TAXA DE FRANQUIA
TOTAL

44.563,19
39.379,29
7.307,91
627,75
30.000,00
121.878,14

Ÿ Custo de Ocupação está incluso IPTU, água, condomínio, luz, aluguel de

uma loja.
Ÿ Este resultado mostra uma rentabilidade de aproximadamente 20%, 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 15 a 18 meses.
Ÿ Comissão de aplicativos delivery está considerando que 20% do

faturamento é por meio dos aplicativos, e que a comissão média é de 20%.
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Demonstrativos Financeiro
DARK KITCHEN
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.

FATURAMENTO: R$ 45.000,00

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

R$ 480.000,00* / 12 meses = R$ 45.000,00 por mês
*Valor bruto.
** 22 dias de semana –> média de 78 tickets / dia – > Ticket Médio 18,00
** 8 dias de ﬁnal de semana – > média de 104 tickets / dia – > Ticket Médio 18,00
> Projeção feita com base na realidade do mercado, em comparação com marcas
concorrentes de qualidade do produto inferior, considerando ponto comercial deﬁnido com
base no Guia para Análise e Escolha do Ponto Comercial que será entregue ao Franqueado
em momento oportuno, aliado à aprovação junto ao Estudo de Geolocalização que será
desenvolvido.

mODALIDADE E TAXAS

DESCRIÇÃO
MÃO DE OBRA + ENCARGOS
INSUMOS (29%)
MATERIAL DE LIMPEZA
CUSTO DE OCUPAÇÃO
IMPOSTO (SIMPLES NACIONAL – 6%)
CONTABILIDADE
SISTEMA (TAXA DE USO)
TAXA DE CARTÃO
ROYALTIES (4%)
TAXA DE PUBLICIDADE (1%)
COMISSÃO APLICATIVOS DELIVERY
MARKETING LOCAL DIGITAL
TOTAL CUSTOS
RESULTADO

CUSTO
R$ 5.892,50
R$ 13.050,00
R$ 250,00
R$ 5.000,00
R$ 2.700,00
R$ 500,00
R$ 750,00
R$ 945,00
R$ 1.800,00
R$ 450,00
R$ 9.000,00
R$ 1.000,00
R$ 41.337,50
R$ 3.662,50

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

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.
DIVERSOS
EQUIPAMENTOS DE COZINHA / BALCÃO
SISTEMA (periféricos e segurança)
FUNCIONÁRIOS
TAXA DE FRANQUIA
TOTAL

15.000,00
30.800,00
7.307,91
627,75
20.000,00
73.735,66

Ÿ Custo de Ocupação está incluso IPTU, água, condomínio, luz, aluguel de

uma loja.
Ÿ Este resultado mostra uma rentabilidade de aproximadamente 8%.
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 24 meses.
Ÿ Comissão de aplicativos delivery está considerando que 100% do

faturamento é por meio dos aplicativos, e que a comissão média é de 20%.
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Demonstrativos Financeiro
STORE IN STORE / CARRINHO
Metas comerciais

mODALIDADE E TAXAS

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

INVESTIMENTO STORE IN STORE

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

R$ 254.400,00* / 12 meses = R$ 21.200,00 por mês, de acréscimo
no faturamento do negócio.
*Valor bruto.
** Média de 28 tickets / dia vendidos –> Ticket Médio 18,00

DESCRIÇÃO
ADAPTAÇÃO DE LAYOUT
ESTOQUE INICIAL
TOTAL DESPESAS

CUSTO
5.000,00
10.800,00
15.800,00

INVESTIMENTO CARRINHO
DESCRIÇÃO
CARRINHO
ESTOQUE INICIAL
TOTAL DESPESAS

CUSTO
15.000,00
10.800,00
25.800,00

Ÿ Para manutenção do contrato de comodato do maquinário na operação

Demonstrativos Financeiro
Nesta opção considera-se um incremento no Faturamento do Negócio em
R$ 21.600,00 mensais. Não há cobrança de royalties, porém uma
necessidade de compra mínima mensal no Valor de R$ 10.800,00 nos 5
primeiros meses, com CMV em torno de 50% sobre o valor do preço de
venda dos produtos. A partir do 6ª mês, compra mínima no valor de
8.280,00, com CMV médio em torno de 36%. Com isso, estima-se o
retorno do investimento num prazo de 2 a 5 meses

Store in Store e Carrinho, que não tem Taxa de Franquia nem Taxa de
Royalties, é necessária uma compra mínima mensal no valor de R$
10.800,00, nos 5 primeiros meses. Isto representa 30 caixas (360 litros)
de açaí a R$ 30,00 cada, e um CMV médio de 50%. A partir do 6º mês, a
compra mínima mensal ﬁca estabelecida em R$ 8.280,00, que representa
30 litros de açaí a R$ 23,00 cada, e CMV médio de 36%, de acordo com a
política de formação de preços da Rede.
Ÿ Nas demais operações o Franqueado adquire cada litro de açaí a R$ 20,00

cada, representando um CMV médio de 29%, seguindo a política de preços
estabelecida pela Rede.
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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Tropicool
e a ﬂoresta Amazônica
A ﬂoresta Amazônica precisa de ajuda e nós acreditamos
que a nossa marca deve apoiar o meio ambiente de onde
vem o nosso bem mais precioso, o açaí.
Por isso, decidimos nos unir a SOS Amazônia, uma ONG
focada na proteção e no reﬂorestamento da ﬂoresta
Amazônica.
Estamos comprometidos em criar e ajudar a manter uma
“Floresta Tropicool” na Amazônia, e através dessa
parceria, para cada dois Tropicool vendidos no mundo,
uma árvore é plantada na Amazônia, ajudando nosso
mundo a ser um lugar melhor para todos nós!

a cada 2 Tropicool
1 árvore será plantada

Seja um franqueado de sucesso
contato@mpdumet.com.br
71 99979-4606
www.tropicool.co
mytropicool

@mytropicool.br

@mytropicool

