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1. SUMÁRIO EXECUTIVO  

 

1.1.  A Empresa 

 

A empresa responsável pela fabricação dos produtos, V. Romanelli, está há 

mais de 60 anos na indústria e distribuição de alimentos. A Doce Fado surgiu pela 

visão de seus sócios fundadores, Leonardo Romanelli e Paulo Cordeiro, para produzir 

e distribuir produtos de altíssima qualidade, mantendo-se fiel às tradições seculares 

da doçaria e padaria portuguesa. 

Este plano de negócios tem como objetivo a análise de viabilidade da abertura 

de uma nova franquia da Doce Fado na Mercadoteca de Florianópolis e consequente 

auxilio na tomada de decisão. O estudo permitiu o desenvolvimento de um modelo de 

análise que poderá ser replicado às futuras localidades e potenciais investidores como 

forma de auxiliar a padronização de estudos e consequente ampliação da rede de 

franquias por todo o país. 

 

1.2.  Oportunidade de Negócio 

 

Atualmente, existe uma carência identificada no mercado quanto a 

empreendimentos voltados a padaria e doçaria portuguesa. A Doce Fado, sendo uma 

empresa com a marca já consolidada em Curitiba, possui enorme potencial para 

expandir o alcance de sua marca atraindo novos investidores e ampliando sua rede 

de franqueados. 

 

1.3.    Produtos e Serviços 

 

A Doce Fado oferece uma linha completa da doçaria e padaria portuguesa, 

seguindo os mais rigorosos controles de qualidade e padronização. Seus produtos 
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são fabricados de acordo com as melhores e mais tradicionais receitas portuguesas, 

todas sob supervisão de um dos fundadores da marca, o chef português Paulo 

Cordeiro, garantindo a mais alta qualidade em cada lote produzido. Toda a fabricação 

é realizada na sede da empresa em São José dos Pinhais, garantindo padronização 

de cada lote, favorecendo também a logística e custos de transporte. 

Mais do que oferecer produtos da gastronomia portuguesa, a Doce Fado 

proporciona experiências sensoriais por meio de texturas, odores e sensações não só 

ao paladar, como também aos olhos, pois sua decoração e produtos foram todos 

pensados para trazer um cantinho de Portugal onde quer que esteja. 

 

1.4.    Mercado Alvo 

 

A Doce Fado prioriza a expansão de sua rede de franqueados e tem como 

objetivo ampliar o alcance da marca aos demais estados do Brasil, iniciando pelo Sul 

e Sudeste.  

 

1.5.   Previsão de Vendas 

 

Com base na análise de desempenho das outras franquias Doce Fado, estima-

se que, somente o carro chefe da marca, o Pastel de Nata, seja responsável por gerar 

receitas mensais na ordem de R$ 50.000, sendo vendidos, em média, 7.000 unidades 

mensais. Estima-se que sejam vendidos aproximadamente 15.000 produtos por mês 

entre pratos, doces individuais (pasteis de nata, pasteis de santa clara, tachinho do 

abade, toucinho do céu, etc.), doces em peças, como bolos, pudins e cheesecakes, 

além de pães e salgados (bolinhos de bacalhau, pastel de chaves, empada, etc.). 
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1.6.    Rentabilidade e Projeção financeira 

 

O VPL para os primeiros 3 anos da nova loja é de R$ 439.843. A TIR desta 

nova franquia é de 12,4% e o payback previsto do investimento é de aproximadamente 

9 meses. O faturamento anual da nova loja é da ordem de R$ 1,8 milhão de reais, 

com custos de aquisição estimados em aproximadamente R$ 800.000. Os custos fixos 

são na ordem de R$ 370.000 para o primeiro ano (ano em que ocorre o desembolso 

para aquisição da franquia) e R$ 215.000 para os demais anos. Sendo assim, é 

recomendável o investimento nesta nova loja. 

 

1.7.    Necessidade de Investimento 

 

O capital requerido para a compra da franquia é de R$ 160.000,00. 

Adicionalmente, se estima a necessidade de capital de giro da ordem de R$ 15.000,00 

para os primeiros 3 anos de funcionamento da nova loja. 

 

2. A EMPRESA  

 

2.1.   Descrição do Negócio 

 

Abertura de nova loja da Doce Fado localizada na Mercadoteca em 

Florianópolis/SC, local que atrai pessoas com boa estabilidade financeira e elevado 

poder aquisitivo que desejam encontrar diversos segmentos de lazer e gastronomia 

em um só lugar. Oferecer uma gama de produtos alimentícios que atendam aos mais 

diversos desejos, sempre com a qualidade e tradição da mais alta gastronomia 

portuguesa garantindo a satisfação de seus usuários. Dar continuidade ao 

fortalecimento e disseminação da marca e cultura Doce Fado aliando a mesma aos 

mais altos padrões de atendimento e qualidade de produtos. 
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2.2.   Visão 

 

Representar no Brasil o segmento da confeitaria portuguesa. Ser líder com 

reconhecimento pela qualidade, fidelidade, tradicionalidade dos produtos e por um 

atendimento de excelência. 

Evoluir sempre no sentido do interesse dos investidores e fornecedores, na 

motivação dos nossos colaboradores e na satisfação dos nossos clientes. 

 

2.3.   Missão 

 

Produzir produtos de altíssima qualidade, preservando toda a história e tradição 

que acompanha a doçaria portuguesa, usando os melhores ingredientes, que 

trabalhados por profissionais do setor, reproduzem fielmente as receitas centenárias. 

Providenciar aos nossos clientes uma experiência gastronômica e sentimental. 

Visar sempre um atendimento de excelência e um padrão perfeito dos produtos 

que levem a uma total satisfação dos nossos clientes. 

 

2.4.   Valores 

 

Trabalho de Equipe, valorizamos e damos a chance de crescimento dentro da 

empresa, trabalhamos como uma família. 

Qualidade e Padronização do produto, todas as características deverão sempre 

obedecer a rigorosos critérios de avaliação quer esteticamente, quer a nível de sabor 

e textura. 

Proatividade: o crescimento da empresa caminha com o crescimento dos 

nossos colaboradores, a proatividade faz parte da evolução em todo o seu conceito 
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Respeito e ética profissional. 

 

2.5.   Vantagens Competitivas 

 

A Doce Fado é uma das únicas do ramo que produz toda a linha de panificação 

e doçaria portuguesa em uma só estrutura, não dependendo de diversos 

fornecedores, garantindo a qualidade e padronização de seus produtos. Como todos 

os produtos são de fabricação própria, a empresa não possui problemas de 

abastecimento ou falta de estoque. A empresa possui também um vasto 

conhecimento e estrutura na área de logística, podendo abastecer qualquer região do 

país.  

A empresa atende também a eventos das mais diversas naturezas, de 

casamentos a eventos institucionais com opções de mesas de doces e cocktails, além 

de hotéis e restaurantes, com linha específica de pães, doces e salgados 

diferenciados para àqueles que primam pela qualidade. O grupo também oferece 

treinamento de equipes para assegurar que todos seus produtos sejam preparados 

da maneira correta assegurando a qualidade de seus produtos. 

 

2.6.   Instalações e Tecnologia 

 

A Doce Fado conta com instalações de 6.400 m², sendo considerada uma das 

melhores estruturas de empresas de alimentação em toda a América Latina. A 

indústria é dividida em vários setores onde são seguidos rígidos planejamentos de 

fluxo de alimentos, otimizando processos e aumentando sua produtividade. É 

equipada com o que há de mais moderno em linhas cocção, panificação e confeitaria 

contando com fornos combinados, fornos de lastro modular, turbos, rotativos, e de 

convecção, resfriadores e congeladores rápidos, 20 câmeras frias - quatro para baixas 

temperaturas (-20°C) e 16 para resfriados (3°C), laminadoras, divisoras, boleadores e 

ar sistema de ar condicionado central que controla a temperatura ambiente das áreas 
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de produção, mantidas abaixo de 18°C. A empresa conta ainda com processo de 

resfriamento rápido em chillers e sistema de embalagem a vácuo. 

 

2.7.   A Marca 

 

A Doce Fado foi fundada em 2014 a partir da visão de seus sócios fundadores 

Leonardo Romanelli e Paulo Cordeiro voltada para a produção e distribuição de 

produtos de altíssima qualidade, mantendo-se fiel às tradições seculares da doçaria e 

padaria portuguesa. A abertura da primeira loja ocorreu em março de 2014 no 

Mercado Municipal de Curitiba/PR e, a partir daí a aceitação e adesão à marca foi 

imediata e sua segunda franquia, localizada no Pátio Batel, também em Curitiba, foi 

inaugurada em dezembro do mesmo ano. Atualmente, a empresa conta com uma loja 

própria e mais 3 filiais – duas em Curitiba/PR e uma e Florianópolis/SC. 

O chef Paulo Cordeiro, responsável pela produção da Doce Fado no Brasil, 

possui mais de 25 anos de experiência no ramo da padaria e doçaria portuguesa que 

iniciou quando o mesmo era ainda criança, vivendo com sua família na cidade de 

Alcobaça, região central de Portugal. 

A família Romanelli, responsável pelas instalações da fábrica (localizada no 

município de São José dos Pinhais/PR) e pela distribuição dos produtos, é uma das 

mais tradicionais no ramo da indústria e distribuição de alimentos, com mais de 60 

anos de experiência, sendo referência nacional e internacional neste ramo. 

 

2.8.   Mercado 

 

Atualmente, existe uma carência identificada no mercado quanto a 

empreendimentos voltados a padaria e doçaria portuguesa. A Doce Fado, sendo uma 

empresa com a marca já consolidada em Curitiba, possui enorme potencial para 

expandir o alcance de sua marca atraindo novos investidores e ampliando sua rede 

de franqueados. 
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2.9.   Análise SWOT 

 

Fonte: Autor, 2018. 

 

 

3. MERCADO 

 

3.1.   O Mercado de Doces e Panificação Portuguesa 

 

Dada a colonização portuguesa de nosso país, os brasileiros tendem a ter um 

paladar que aprecia e culinária lusitana e, diante disso, muitos locais oferecem algum 

tipo de comida portuguesa, especialmente os famosos bolinhos e pastéis de bacalhau 

do Mercado Municipal de São Paulo, o maior estado do país. No entanto, não é uma 

tarefa fácil encontrar locais que comercializam outros tipos de produtos tradicionais 

portugueses como pães e doces, com qualidade. Atualmente, existem alguns 

Forças 

✓ Marca consolidada 

✓ Produção própria 

✓ Flexibilidade de produção 

✓ Grande variedade de produtos 

Fraquezas 

✓ Presente somente na região Sul 

✓ Alcance limitado da marca 

✓ Propriedade intelectual limitada 

(receitas) 

Oportunidades 

✓ Poucos concorrentes 

✓ Expansão Franquias 

✓ Avançar à novos estados,  

Ameaças 

✓ Mercado livre a novos entrantes 
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concorrentes potenciais à Doce Fado, todos localizados em Estados onde a Doce 

Fado ainda não está presente. 

O comércio varejista de Florianópolis, o segundo maior do Estado de Santa 

Catarina, somou saídas líquidas de aproximadamente R$ 5,15 bilhões de reais em 

2011 (SEFA/SC, 2018.). Aliado a esses dados, o Censo brasileiro de 2010, realizado 

pelo IBGE classificou Florianópolis como quarta colocada no ranking de capitais de 

acordo com a renda per capita com R$ 2.096, 56, a frente inclusive de São Paulo, a 

cidade com maior importância econômica do país. Estes números indicam um grande 

potencial de mercado, pois demonstram que a população de Florianópolis possui um 

bom poder aquisitivo e uma movimentação promissora de comércio 

 

3.2.   A Mercadoteca 

 

Figura 3.01 – Figura Ilustrativa da Fachada da Mercadoteca em Florianópolis/SC 

 

Fonte: Google, 2018. 

A Mercadoteca Florianópolis está localizada na Rodovia SC-401, Km 4, s/n - 

Saco Grande Florianópolis - SC. Desde sua idealização, A Mercadoteca teve como 

objetivo de promover a confraternização por meio de refeições e tradições, criando 

https://goo.gl/maps/B9P9beCz9o22
https://goo.gl/maps/B9P9beCz9o22
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um lugar especial para curtir, provar, comprar e aprender sobre os mais diversos 

sabores e sensações. Sendo assim, foi construído um espaço que reúne as mais 

diferentes experiências gastronômicas e culturas aliado ao requinte, conforto e 

descontração de um ambiente familiar.  

O ambiente é frequentado por pessoas da classe média alta, que procuram um 

ambiente aconchegante, excelente atendimento e elevada qualidade em seus 

produtos. Como a Mercadoteca reúne diversas lojas e restaurantes, o comodismo de 

reunir tudo em um só lugar elevou ainda mais a popularidade do local que, aos finais 

de semana, está sempre lotado. Em virtude das características acima, a Mercadoteca 

Florianópolis oferece um excelente potencial de alcance e mercado para a marca. 

 

3.3.   Análise da Demanda 

 

3.3.1.   Perfil do Cliente 

 

O perfil alvo para clientes doce fado são as famílias de classe média que 

apreciam uma boa gastronomia e ambientes aconchegantes, de fácil acesso, que 

ofereçam comodidade e segurança. 

 

3.3.2.   Segmento 

 

O segmento de atuação da Doce Fado é da padaria e doçaria portuguesa. 

 

3.3.3.   Preço 
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O preço da oferta segue as médias de mercado dos produtos semi artesanais 

de qualidade. 

 

3.3.4.   Receita 

 

A receita esperada de vendas no primeiro ano de operação é de R$ 1.789.804. 

 

3.3.5.   Tendências e Perspectivas 

 

• Tendência 

“Gourmetização” de produtos e clientela cada vez mais exigente de 

qualidade e diferenciais de produtos. 

• Perspectiva 

A perspectiva é que o consumidor seja cada vez mais exija produtos de 

qualidade aliados à atendimentos diferenciados. 

 

3.4.   Análise da Concorrência 

 

As concorrentes diretas Doce Fado são a Casa Mathilde e B.lem 

Portuguese Bakery, ambas localizadas em São Paulo e, recentemente a Nataria 

Portuguesa - Lisboa 29 que abriu mais uma loja em Curitiba, localizada no Fresh 

Market. Em Florianópolis, a concorrência é mais restrita à restaurantes e cafés 

sendo mais caracterizados como concorrentes indiretos pelo estilo de comércio 

“slow food” dos restaurantes e variedade restrita de produtos dos cafés. 

Para a localização escolhida desse empreendimento, que é a Mercadoteca 

de Florianópolis, não existem concorrentes locais diretos, pois os 
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estabelecimentos presentes neste local oferecem apenas produtos substitutos 

(doces ou pães normais). No entanto, os concorrentes diretos identificados são: 

Tabela 3.01 – Lista de Principais Concorrentes Identificados em Florianópolis 

NOME TIPO ENDEREÇO 
DISTANCIA 

(KM) 

Tens Tempo Café Café Rod. Baldicero Filomeno, 7617 35,8 

Delícias 

Portuguesas 
Restaurante 

Rua Visconde de Ouro Preto, 

559 
13,5 

Café da Praça Café Rua Conego Serpa, 101 6,4 

O Lusitano Restaurante 
Rua Gilson da Costa Xavier, 

2099 
8,7 

Portugaria 
Doces e 

Salgados 
Rua Vidal Ramos, 127 13,9 

Doce Fado 
Doces e 

Salgados 
Rua Alves de Brito, 141 12,2 

Fonte: Autor, 2018. 

Apesar da existência de outros estabelecimentos comercias no ramo da 

gastronomia portuguesa em Florianópolis, estes são, em sua maioria, restaurantes de 

pratos típicos ou cafés que possuem uma gama limitada de produtos da panificação 

e doçaria portuguesas. Há uma Doce Fado em Florianópolis, localizada no centro. No 

entanto, o cardápio pensado para a nova loja inclui alguns produtos mais elaborados 

e produtos adicionais aos que são comercializados na outra filial. 

 

4. PLANO DE MARKETING 

 

4.1.   Proposta de Valor 
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Figura 4.01 – Value Proposition Canvas Doce Fado 

Fonte: Autor, 2018. 

 

4.2.   Produto 

 

A Doce Fado possui um vasto gama de produtos da panificação e doçaria 

portuguesa.  

Tabela 4.01 – Descrição dos Principais Produtos Oferecidos pela Doce Fado 

ITEM DESCRIÇÃO 

Doces 

Bolo d'avó Maria 
Bolo caseiro tradicional feito a moda portuguesa, com sabores 

de laranja, cenoura, chocolate ou abacaxi 

Bolo de Arroz Massa fofa e leve feita com farinha de arroz 

Brisas do Lis 
Receita original do quindim que leva amêndoas ao invés de 

coco 
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ITEM DESCRIÇÃO 

Cheesecake de Doce 

de Leite 

Cheesecake feito com base de bolacha e creme de cream 

cheese com cobertura de doce de leite 

Cheesecake de Frutas 

Vermelhas 

Cheesecake feito com base de bolacha e creme de cream 

cheese com cobertura de frutas vermelhas 

Floresta de Amêndoas 
Base tipo biscoito barrada com chocolate e cobertura de 

amêndoas caramelizadas ao mel 

Guardanapo 
Massa de pão de ló leve com doce de ovos e cobertura de 

açúcar 

Jesuítas de Amêndoas 
Massa folhada com recheio de doce de ovo e canela, cobertura 

de amêndoas torradas 

Natas do Céu 
Doce no pote com várias camadas de biscoito, fios de ovos, 

natas e ovos moles 

Pão de Ló 

Pão de ló português feito com ovos, trigo e açúcar. O interior é 

úmido e remete a um Petit Gateau. Existe versão em chocolate 

e versões mini 

Papos de Anjo Doce feito com gema de ovos, servido em uma calda de açúcar 

Pastel de Nata 
Massa folhada crocante com recheio ã base de ovos, açúcar, 

leite, limão e canela 

Pastel de Santa Clara 
Massa fina e crocante com recheio de ovos moles (doce de ovo 

português) e amêndoas torradas 

Pudim Caseiro Pudim tradicional português feito com ovos, leite e açúcar 

Pudim de Amêndoas 
Pudim tradicional português feito com ovos, leite e açúcar e 

amêndoas 

Queijada de Requeijão Queijadinha de massa fina com requeijão 

Salame de Chocolate Doce de chocolate com bolacha maria 

Suspiro de Amêndoa Merengue com interior úmido e lascas de amêndoas torradas 

Tachinho do Abade Doce tipo queijadinha de amêndoas 
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ITEM DESCRIÇÃO 

Tarte de Amêndoas 
Base de massa neutra (farinha, ovos, leite, margarina e açúcar) 

coberta de amêndoas caramelizadas ao mel 

Tarte de Nata Base de massa folhada com recheio de Pastel de Belém 

Tarte de Nozes 
Base de massa neutra coberta de nozes e frutos secos (cereja 

cristalizada, uva passa, etc.) 

Torta de Azeitão 
Rocambole de massa úmida tipo pão de ló com doce de ovo, 

canela e açúcar 

Torta de Fios de Ovos 

Rocambole de pão de ló com recheio de doce de ovo e 

amêndoas, cobertura de doce de ovo e fios de ovos. Existe 

opção com amêndoas 

Toucinho do Céu 
Doce cremoso de amêndoas, ovo e limão, com cobertura de 

açúcar confeiteiro e canela 

Travesseiros de Sintra 
Massa folhada com recheio de ovos moles, amêndoas torradas, 

açúcar e canela 

Salgados 

Bolinho de Bacalhau 
Salgado típico português feito com batata, bacalhau, ovo e 

salsa 

Empada de Bacalhau Empada de massa folhada com recheio cremoso de bacalhau 

Folhado de Frango Salgado de massa folhada e recheio de frango 

Pastel de Chaves 
salgado de massa folhada com recheio de carne bovina 

desfiada refogada, milho e azeitonas verdes. 

Caravelas 

Caravela de Bacalhau 
Pão tradicional português recheado com lascas de bacalhau, 

purê de grão de bico com alho e nozes, ovo de codorna e salsa 

Caravela de Calabresa 
Pão tradicional português recheado com purê de batata salsa, 

calabresa, cebola caramelizada e farofa de calabresa 

Caravela de Carne 

Seca 

Pão tradicional português recheado com purê de mandioca, 

carne seca desfiada e azeitonas verdes 
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ITEM DESCRIÇÃO 

Caravela de Frango 
Pão tradicional português recheado com creme de milho com 

frango, bacon frito e batata palha 

Caravela de Legumes 

Pão tradicional português recheado com legumes grelhados 

(berinjela, abobrinha, cenoura e champignon) requeijão e 

orégano 

Caravela de Presunto e 

Queijo 

Pão tradicional português recheado com presunto, queijo e 

orégano 

Pães 

Broa de Milho Pão feito com farinha de milhos e massa consistente e pesada 

Pão Caseiro Pão tradicional português feito com farinha de trigo, água e sal 

Pão de Azeite e 

Azeitonas 

Pão tradicional português com recheio de azeitona preta e 

azeite 

Pão de Calabresa Pão tradicional português com recheio de calabresa 

Pão de Cerveja Pão rústico com levedura de cerveja 

Pão de Nozes e 

Alecrim 
Pão tradicional português recheio de nozes e alecrim 

Pão de Tomate Seco e 

Manjericão 

Pão tradicional português com recheio de tomate seco e 

manjericão 

Pão Eusébio Pão ligeiramente adocicado com cacau, mel e malte 

Pão Integral Pão feito com farinha integral 

Pão Multigrãos 
Pão rústico feito com grãos (trigo, farinha integral, aveia, soja, 

milho, quinoa, amarando, gergelim, girassol e linhaça) 

Pão Três Queijos Pãezinhos feitos com muçarela, provolone e parmesão 

Papo Seco 
Pão tradicional português leve, feito com farinha de trigo, água 

e sal 

Fonte: Doce Fado. Compilado pelo autor, 2018. 

O principal foco da Doce Fado é proporcionar experiências sensoriais por meio 

de texturas, odores e sabores. Para isso, se mantem fiel às receitas tradicionais da 

gastronomia portuguesa, seguindo os mais rigorosos padrões de qualidade. Todo o 
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conceito da loja foi pensado para trazer ao consumidor a sensação de estar em um 

“pedacinho de Portugal” e toda a decoração é cuidadosamente selecionada para 

refletir a cultura portuguesa. A fabricação de seus produtos é feita em estruturas 

próprias, supervisionadas pelo Chef Paulo Cordeiro, usando os mais nobres 

ingredientes a fim de se garantir a padronização de cada lote para que a experiência 

sensorial de cada cliente seja a mesma, independentemente da unidade. 

 

4.3.   Preço 

 

A tabela de preços para os produtos Doce Fado está de acordo com os preços 

praticados pelos seus principais concorrentes. O diferencial da Doce Fado está na 

qualidade de seus produtos e na grande variedade do cardápio, o que justifica o preço. 

A aceitação das outras filiais demonstra que o preço está alinhado às expectativas 

dos consumidores que enxergam o valor nos produtos oferecidos. São oferecidos 

também kits com versões menores de cada um dos produtos para degustação à 

preços mais acessíveis para que os consumidores possam provar os que mais 

agradam ao seu paladar para aquisição. 

 

4.4.   Praça (Distribuição) 

 

Os meios de distribuição dos produtos Doce Fado serão, inicialmente pela loja 

física (franquia da Mercadoteca de Florianópolis/SC) e, posteriormente, pela 

realização de eventos diversos, desde casamentos até eventos institucionais ou 

corporativos (coffee breaks, coquetéis, etc.). 

 

4.5.   Promoção 
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O foco inicial de promoção da nova loja Doce Fado e consequente 

disseminação da marca será voltado às mídias sociais. Serão enviados convites para 

o soft opening aos maiores influenciadores digitais (principalmente por Instagram) do 

Brasil para que a marca atinja o máximo de pessoas possíveis em um curto período 

de tempo. Será realizada divulgação em rádio local e haverá também a distribuição 

de panfletos em Florianópolis com vale brindes. Após o primeiro contato com os 

consumidores, será adotada a estratégia de marketing de relacionamento e serão 

enviados brindes e vales em datas comemorativas, além da criado um programa de 

fidelização de clientes. A ideia é que cada um de nossos consumidores passem a ser 

divulgadores da experiência Doce Fado e sua consequente disseminação. 

 

5. PLANO OPERACIONAL 

 

5.1.   Planejamento para Implantação 

 

Após a assinatura do Contrato de Franquia e primeira reunião com a 

franqueadora, será elaborado um Cronograma de Implantação seguindo a formatação 

abaixo. 
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Figura 5.01 – Imagem Esquemática de Cronograma de Implantação para a Nova 
Franquia Doce Fado 

 

Fonte: Doce Fado, 2018. Adaptado pelo autor. 

Este cronograma irá definir as etapas seguintes, datas prováveis de início e 

prazos de execução de cada uma das tarefas relacionadas a implantação e abertura 

da nova unidade, incluindo os projetos, aprovações e documentos, execução de 

obras, compras de equipamentos, móveis e utensílios, contratação de serviços e 

equipe, capacitação dos novos colaboradores e inauguração da loja. Cada uma 

destas etapas será detalhada nos itens a seguir. 

 

5.2.   Reformas e Adequações de Layout da Unidade 

 

Por se tratar de uma Franquia, todos os projetos arquitetônicos e a identidade 

visual da Doce Fado devem seguir os padrões da marca e devem ser aprovados pela 

Franqueadora, a fim de garantir a uniformização da imagem da marca que é também 

expressa na arquitetura e layout das unidades. Para se assegurar os padrões, o layout 
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será realizado por Arquiteto homologado pela Franqueadora, após envio da planta 

baixa da nova unidade. Com aprovação do projeto pela Franqueadora, será 

contratada uma empreiteira para realização das obras de adequação que incluirão a 

confecção de balcões e demais estruturas operacionais.  

 

5.3.   Compras de Equipamentos, Móveis e Utensílios 

 

Em conjunto com o acompanhamento das obras de adequações, serão 

realizados os orçamentos para compras dos equipamentos, moveis e utensílios 

requeridos. Todo o mobiliário também será adquirido de fornecedor homologado, bem 

como os utensílios. A proposta simplificada do processo de compra segue abaixo. 

Figura 5.02 – Processo de Compras Simplificado  

Fonte: Autor, 2018. 

 

5.4.   Contratação de Serviços 

 

Para garantir o bom funcionamento da loja e todos os seus processos, será 

feita a contratação de serviços básicos para a inauguração, como segue. 

Prazos 

Reforçar com o 

Fornecedor o estrito 

cumprimento dos 

prazos de entrega 

para que não haja 

atrasos na 

inauguração da 

unidade.  

Contratação 

Contratação do 

fornecedor que 

apresentar a melhor 

proposta (preço, 

condições de 

pagamento e prazos de 

entrega). 

 

Cotação 

Contato com fornecedores 

homologados para 

orçamentação dos itens de 

acordo com as 

especificações técnicas do 

Franqueador. Ideal ter ao 

menos 3 orçamentos 

distintos para cada item 
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Figura 5.03 – Serviços Básicos para Início das Atividades da Nova Unidade 

 

Fonte: Autor, 2018. 

 

5.5.   Contratação da Equipe 

 

A seleção e contratação dos colaboradores será baseada nas competências e 

habilidades dos profissionais para cada um dos cargos exercidos. As contratações 

deverão ser feitas de forma criteriosa pois influenciará toda a dinâmica e desempenho 

dos componentes da equipe e da loja. A Estrutura básica inicial da equipe será: 

•Solicitar serviços de telefonia e banda larga às
concessionárias. Será necessária uma linha telefonica para
atendimento e mais linhas adicionais para realização das
operações com cartões de crédito e débito.

Telefonia e Internet

•Solicitar a licença para o software de gestão padrão (ERP)
homologado pela Franqueada.

Licenças de Sistema

•Solicitar abertura de conta bancária Pessoa Júridica no banco
de preferência, para as movimentações financeiras.

Contas Bancárias

•Solicitar os terminais de cartão de crédito e débito junto às
administradoras de cartões ou com os gerentes de bancos a
fimd e facilitar as transações com os clientes, além da
segurança. Avaliar a solicitação de cartões alimentação e
refeição para ampliar a gama de formas de pagamento

Terminais para 
Cartões de Crédito de 

Débito

•Contratar seguros (incêndios, panes e danos eletricos, assalto,
instalações, equipamentos, estoques, responsabilidade civil
por prejuizos causados a terceiros, etc) a fim de resguardar a
seguranca do negócio e de todos seus stakeholders.

Seguros

•Certificado de limpeza de caixas d'água
•Controle e combate de pragas
•Certificados fitossanitários

Documentos 
Diversos
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Figura 5.04 – Estrutura Básica Inicial de Colaboradores para a Nova Loja 

 

Fonte: Autor, 2018. 

Após o início das atividades, será avaliada a necessidade de contratações 

adicionais e revisão da estrutura hierárquica da empresa. A seguir são apresentados 

os descritivos sucintos das responsabilidades, características pessoais e experiências 

desejadas para cada uma das funções. 

 

5.5.1.   Descritivo de Cargos e Funções 

✓ Gerentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente

Atendente Atendente

Principais Responsabilidades 

✓ Abrir a loja 

✓ Atender clientes 

✓ Organizar e acompanhar patrimônio da loja 

✓ Conferir produtos e garantir a qualidade aos clientes 

✓ Atender fornecedores 

✓ Executar rotinas do administrativo (abertura e fechamento de caixa, etc) 

Características Pessoais 

✓ Competitividade 

✓ Ética professional 

✓ Responsabilidade e organização 

✓ Proatividade 

✓ Paciência 

✓ Saber lidar com pressão 

✓ Liderança 

✓ Humildade 

✓ Autoconfiança 

Experiências 

✓ Atendimento ao cliente 

✓ Desejável experiência 

em gerência 
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✓ Atendentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Doce Fado, 2018. Adaptado pelo autor 

 

5.6.   Capacitação Inicial da Equipe 

 

Toda a equipe será devidamente treinada e capacitada para que tenham 

conhecimento e absorvam toda a metodologia e cultura Doce Fado de trabalho. A 

capacitação será feita começando com o franqueado para aprender a montar, 

administrar e operar a unidade, além de absorver todo o conhecimento dos produtos 

e serviços. Os treinamentos serão todos realizados de acordo com o manual e 

documentos complementares disponibilizados pelo Franqueado com a metodologia e 

cultura Doce Fado. Os treinamentos e capacitações serão divididos em duas etapas 

que são sucintamente descritas a seguir. 

 

Principais Responsabilidades 

✓ Abrir a loja 

✓ Atender clientes 

✓ Organizar e limpar a loja 

✓ Recebimento, conferência e armazenagem de mercadorias 

Características Pessoais 

✓ Ética professional 

✓ Responsabilidade e organização 

✓ Proatividade 

✓ Capacidade de trabalho em equipe 

✓ Boa comunicação 

✓ Rapidez e agilidade 

✓ Educação 

Experiências 

✓ Atendimento ao cliente 

✓ Desejável experiencia 

no ramo de alimentação 
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5.6.1.   Treinamento Pré Inauguração 

Este treinamento objetiva capacitar os colaboradores sobre os produtos 

Doce Fado e sua estratégia de vendas, seguindo os seguintes conceitos: 

 

Fonte: Doce Fado, 2018. Adaptado pelo autor 

 

5.6.2.   Treinamento Pós Inauguração 

 

Este treinamento será conduzido por um consultor da Doce Fado, que estará 

presente nas rotinas diárias da nova unidade por 7 dias após a inauguração a fim 

de avaliar os procedimentos e reforçar qualquer assunto que se faça necessário. 

 

5.7.   Inauguração da Loja 

 

A inauguração da nova unidade prevê a realização das seguintes atividades: 

 

Fonte: Doce Fado, 2018. Adaptado pelo autor 

 

✓ Divulgação Pré Inauguração 

 

Conceito de 
Atendimento

Rotina de Cada 
Cargo

Boas Práticas 
de Segurança 

Alimentar

Produtos Doce 
Fado

Divulgação Pré 
Inauguração

Vistoria Final
Organização e 

Limpeza
Evento de 

Inauguração

Pós 
Inauguração
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Esta etapa compreende a divulgação da unidade em canais de publicidade 

com boa abrangência, como rádio e TV e mídias sociais. Esta etapa será 

acompanhada pela Franqueadora, que dará todo o apoio em relação aos custos e 

responsabilidades da franqueada para o planejamento e execução destas ações. 

 

✓ Vistoria Final 

 

Nesta etapa, o Consultor de Campo da Franqueadora estará presente na 

unidade para fazer uma última checagem de todos os aspectos pré-inaugurais. 

Objetivando identificar quaisquer necessidades de correção antes da inauguração 

da unidade. 

 

✓ Organização e Limpeza 

 

Esta etapa é muito importante e muitas vezes é negligenciada. Todas as 

dependências serão verificadas quanto à limpeza, organização e funcionamento de 

todos os equipamentos. 

 

✓ Evento de Inauguração 

 

A proposta para o evento de inauguração será planejada e enviada para a 

aprovação da Franqueadora. Ela irá conter todas as ações de marketing, 

campanhas, promoções e qualquer outra informação relevante, com seus 

responsáveis, data de início e fim e previsão de recursos necessários para 

realização. Será realizado um soft opening com alguns convidados selecionados 

para a criação de relacionamento com os principais influenciadores regionais. Após 

o soft opening, será realizada a inauguração oficial. Para o dia do evento, é 

imprescindível haver lista de presença em local visível para que todos assinem. 

Assim, se inicia o networking e o relacionamento com os clientes e a criação de 

parcerias e laços como potenciais divulgadores, que são indispensáveis para a 

ampliação do alcance da marca em círculos sociais de interesse do negócio. 
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✓ Pós Inauguração 

 

Após a abertura oficial da unidade será enviado um e-mail de agradecimento 

a todos os participantes do evento, motivo pelo qual é indispensável que todos os 

presentes assinem a lista e deixem ao menos uma forma de contato (e-mail, 

telefone). Durante esse contato, também serão solicitadas opiniões sobre o evento, 

os produtos, a casa e todos os demais aspectos operacionais, a fim de se garantir 

a melhoria continua dos processos e a excelência operacional. 

 

6. PLANO FINANCEIRO 

 

6.1.   Investimentos Iniciais 

 

O investimento inicial com a aquisição da franquia montada é de R$ 

160.000,00. Baseado nas projeções de demanda, seriam necessários mais 

aproximadamente R$ 15.000,00 de (Capital de Giro). 

 

6.2.   Estimativas de Receitas e Custos 

 

Tabela 6.01 - Receitas Estimadas no Primeiro Ano de Operação da Nova Franquia 

Doce Fado na Mercadoteca de Florianópolis 

Receitas Valor (R$) 

Receita Bruta Total (1º Ano) R$ 1.789.804 

Fonte: Autor, 2018. 
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Tabela 6.02 - Custos Estimados para o Primeiro Ano de Operação da Nova Franquia 
Doce Fado na Mercadoteca de Florianópolis 

Custos Valor (R$) 

Custos de Produtos (1º Ano) R$ 786.022 

Custo de Mão de Obra R$ 98.321 

Custos Fixos R$ 109.762 

Overhead R$ 157.200 

Fonte: Autor, 2018. 

 

6.3.   Fonte de Recursos 

 

Os investimentos serão realizados todos com capital próprio. 
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6.4.   DRE 

Tabela 6.03 – Demonstração do Resultado do Exercício 

 

Fonte: Autor, 2018 

 

DOCE FADO

DRE (Demonstração do Resultado de Exercício)

Valores em R$ Meses

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Receita Bruta 164.801 139.461 132.211 145.957 152.492 129.024 173.398 139.140 114.689 118.518 185.932 194.181 168.097 142.251 134.855 148.877 155.542 131.604 176.866 141.922 116.983 120.888 189.650 198.064 171.459 145.096 137.552 151.854 158.653 134.236 180.403 144.761 119.322 123.306 193.443 202.026

(+) Venda de produtos 164.801 139.461 132.211 145.957 152.492 129.024 173.398 139.140 114.689 118.518 185.932 194.181 168.097 142.251 134.855 148.877 155.542 131.604 176.866 141.922 116.983 120.888 189.650 198.064 171.459 145.096 137.552 151.854 158.653 134.236 180.403 144.761 119.322 123.306 193.443 202.026

(-) Deduções Impostos básicos (25.791) (21.826) (20.691) (22.842) (23.865) (20.192) (27.137) (21.775) (17.949) (18.548) (29.098) (30.389) (26.307) (22.262) (21.105) (23.299) (24.342) (20.596) (27.680) (22.211) (18.308) (18.919) (29.680) (30.997) (26.833) (22.707) (21.527) (23.765) (24.829) (21.008) (28.233) (22.655) (18.674) (19.297) (30.274) (31.617)

Receita Líquida 139.010 117.636 111.520 123.115 128.627 108.831 146.261 117.364 96.740 99.970 156.833 163.791 141.790 119.988 113.750 125.577 131.200 111.008 149.187 119.712 98.675 101.969 159.970 167.067 144.626 122.388 116.025 128.089 133.824 113.228 152.170 122.106 100.648 104.009 163.170 170.409

(-) Custo de Produtos (73.192) (61.494) (57.925) (64.289) (66.997) (56.485) (74.699) (60.841) (50.214) (51.268) (82.259) (86.360) (74.656) (62.724) (59.084) (65.575) (68.337) (57.615) (76.193) (62.058) (51.218) (52.293) (83.904) (88.087) (76.149) (63.979) (60.265) (66.886) (69.703) (58.767) (77.717) (63.299) (52.243) (53.339) (85.582) (89.849)

Lucro Bruto 65.818 56.141 53.594 58.826 61.630 52.346 71.562 56.524 46.526 48.702 74.575 77.432 67.134 57.264 54.666 60.002 62.863 53.393 72.994 57.654 47.457 49.676 76.066 78.980 68.477 58.409 55.759 61.202 64.120 54.461 74.453 58.807 48.406 50.670 77.587 80.560

Margem bruta (%) 47% 48% 48% 48% 48% 48% 49% 48% 48% 49% 48% 40% 40% 40% 41% 40% 40% 41% 41% 41% 41% 41% 40% 40% 40% 40% 41% 40% 40% 41% 41% 41% 41% 41% 40% 40%

(-) Outras despesas (193.093) (29.828) (29.828) (29.828) (29.828) (29.828) (29.828) (29.828) (29.828) (29.828) (29.828) (33.910) (31.188) (31.188) (31.188) (31.188) (31.188) (31.188) (31.188) (31.188) (31.188) (31.188) (31.188) (35.474) (32.243) (32.243) (32.243) (32.243) (32.243) (32.243) (32.243) (32.243) (32.243) (32.243) (32.243) (36.653)

(-) Aquisição Franquia (160.000) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(-) Infraestrutura (8.200) (8.200) (8.200) (8.200) (8.200) (8.200) (8.200) (8.200) (8.200) (8.200) (8.200) (12.200) (8.610) (8.610) (8.610) (8.610) (8.610) (8.610) (8.610) (8.610) (8.610) (8.610) (8.610) (12.810) (9.041) (9.041) (9.041) (9.041) (9.041) (9.041) (9.041) (9.041) (9.041) (9.041) (9.041) (13.451)

(-) Funcionários (4.600) (4.600) (4.600) (4.600) (4.600) (4.600) (4.600) (4.600) (4.600) (4.600) (4.600) (4.600) (4.830) (4.830) (4.830) (4.830) (4.830) (4.830) (4.830) (4.830) (4.830) (4.830) (4.830) (4.830) (5.072) (5.072) (5.072) (5.072) (5.072) (5.072) (5.072) (5.072) (5.072) (5.072) (5.072) (5.072)

(-) Encargos Trabalhistas (894) (894) (894) (894) (894) (894) (894) (894) (894) (894) (894) (894) (939) (939) (939) (939) (939) (939) (939) (939) (939) (939) (939) (939) (986) (986) (986) (986) (986) (986) (986) (986) (986) (986) (986) (986)

(-) Encargos Sociais (659) (659) (659) (659) (659) (659) (659) (659) (659) (659) (659) (659) (692) (692) (692) (692) (692) (692) (692) (692) (692) (692) (692) (692) (727) (727) (727) (727) (727) (727) (727) (727) (727) (727) (727) (727)

(-) Benefícios (2.040) (2.040) (2.040) (2.040) (2.040) (2.040) (2.040) (2.040) (2.040) (2.040) (2.040) (2.040) (2.142) (2.142) (2.142) (2.142) (2.142) (2.142) (2.142) (2.142) (2.142) (2.142) (2.142) (2.142) (2.249) (2.249) (2.249) (2.249) (2.249) (2.249) (2.249) (2.249) (2.249) (2.249) (2.249) (2.249)

(-) Desp. Indiretas / Overhead (13.100) (13.100) (13.100) (13.100) (13.100) (13.100) (13.100) (13.100) (13.100) (13.100) (13.100) (13.100) (13.624) (13.624) (13.624) (13.624) (13.624) (13.624) (13.624) (13.624) (13.624) (13.624) (13.624) (13.624) (14.169) (14.169) (14.169) (14.169) (14.169) (14.169) (14.169) (14.169) (14.169) (14.169) (14.169) (14.169)

(-) Contingências (3.600) (335) (335) (335) (335) (335) (335) (335) (335) (335) (335) (416) (351) (351) (351) (351) (351) (351) (351) (351) (351) (351) (351) (437) (369) (369) (369) (369) (369) (369) (369) (369) (369) (369) (369) (459)

EBITDA / LAJIDA (127.275) 26.313 23.766 28.998 31.802 22.518 41.734 26.696 16.698 18.874 44.747 43.522 35.946 26.076 23.478 28.814 31.675 22.205 41.805 26.466 16.268 18.488 44.878 43.506 36.234 26.167 23.517 28.960 31.878 22.218 42.211 26.564 16.163 18.427 45.345 43.907

(-) Depreciação estimada (8.000) (8.000) (8.000) (8.000) (8.000) (8.000) (8.000) (8.000) (8.000) (8.000) (8.000) (8.000) (8.000) (8.000) (8.000) (8.000) (8.000) (8.000) (8.000) (8.000) (8.000) (8.000) (8.000) (8.000)

EBIT (Lucro Operacional) (135.275) 18.313 15.766 20.998 23.802 14.518 33.734 18.696 8.698 10.874 36.747 35.522 27.946 18.076 15.478 20.814 23.675 14.205 33.805 18.466 8.268 10.488 36.878 35.506 36.234 26.167 23.517 28.960 31.878 22.218 42.211 26.564 16.163 18.427 45.345 43.907

Margem operacional (%) -97% 16% 14% 17% 19% 13% 23% 16% 9% 11% 23% 18% 17% 13% 11% 14% 15% 11% 19% 13% 7% 9% 19% 18% 21% 18% 17% 19% 20% 17% 23% 18% 14% 15% 23% 22%

(-) Capital de Giro (9.477) (1.102) - (516) (519) - (1.658) - - - (1.000) (585) - - - - - - - - - - - (281) - - - - - - - - - - - (286)

(-) Tributos sobre Lucro (IR e CSLL) - (1.960) (1.687) (2.247) (2.547) (1.553) (3.610) (2.000) (931) (1.164) (3.932) (3.801) (2.990) (1.934) (1.656) (2.227) (2.533) (1.520) (3.617) (1.976) (885) (1.122) (3.946) (3.799) (2.982) (1.904) (1.621) (2.203) (2.515) (1.482) (3.621) (1.947) (834) (1.076) (3.956) (3.793)

Resultado líquido (144.753) 15.252 14.079 18.235 20.737 12.965 28.467 16.695 7.767 9.711 31.815 31.136 24.956 16.142 13.822 18.587 21.141 12.685 30.188 16.490 7.384 9.366 32.932 31.426 33.253 24.262 21.896 26.756 29.362 20.736 38.590 24.618 15.329 17.351 41.388 40.114

Margem líquida (%) -88% 11% 11% 12% 14% 10% 16% 12% 7% 8% 17% 16% 15% 11% 10% 12% 14% 10% 17% 12% 6% 8% 17% 16% 19% 17% 16% 18% 19% 15% 21% 17% 13% 14% 21% 20%
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6.5.   FCD 

O fluxo de caixa resumido abaixo levou em consideração uma projeção de demanda baseada nas outras lojas Doce Fado com crescimento 

conservador de 2% a partir de segundo ano de operação. As despesas foram baseadas nos mesmo critérios e consideraram reajuste anual de 

4% a partir do segundo ano. O Fluxo de Caixa completo pode ser encontrado no Apêndice I. 

Tabela 6.04 - Fluxo de Caixa Descontado Resumido Para a Nova Franquia Doce Fado na Mercadoteca de Florianópolis/SC 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Fluxo de Caixa Livre (Nominal) - R$ (144.753) 15.252 14.079 18.235 20.737 12.965 28.467 16.695 7.767 9.711 31.815 31.136

Fluxo Nominal Acumulado - R$ (144.753) (129.501) (115.422) (97.186) (76.450) (63.485) (35.018) (18.323) (10.555) (844) 30.970 62.106

Fluxo de Caixa Descontado (Real) - R$ (144.753) 15.131 13.857 17.806 20.088 12.460 27.142 15.792 7.289 9.041 29.386 28.531

FCD Acumulado - R$ (144.753) (129.621) (115.764) (97.958) (77.870) (65.410) (38.268) (22.476) (15.186) (6.145) 23.240 51.771

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Fluxo de Caixa Livre (Nominal) - R$ 24.956 16.142 13.822 18.587 21.141 12.685 30.188 16.490 7.384 9.366 32.932 31.426

Fluxo Nominal Acumulado - R$ 87.062 103.204 117.025 135.612 156.754 169.438 199.626 216.116 223.500 232.866 265.798 297.223

Fluxo de Caixa Descontado (Real) - R$ 22.687 14.558 12.367 16.499 18.619 11.083 26.167 14.180 6.299 7.927 27.652 26.179

FCD Acumulado - R$ 74.458 89.016 101.384 117.883 136.501 147.584 173.751 187.931 194.230 202.157 229.809 255.988

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Fluxo de Caixa Livre (Nominal) - R$ 24.884 15.894 13.527 18.388 20.993 12.368 30.221 16.249 6.960 8.982 33.019 31.369

Fluxo Nominal Acumulado - R$ 322.107 338.001 351.528 369.915 390.909 403.276 433.497 449.746 456.706 465.688 498.708 530.077

Fluxo de Caixa Descontado (Real) - R$ 20.565 13.031 11.003 14.839 16.807 9.823 23.814 12.702 5.398 6.911 25.205 23.756

FCD Acumulado - R$ 276.553 289.584 300.587 315.426 332.233 342.057 365.870 378.573 383.971 390.882 416.087 439.843
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6.6.   Análise de Viabilidade 

 

Tabela 6.05 – Indicadores Financeiros do Investimento 

PRINCIPAIS INDICADORES FINANCEIROS 

VPL (36 meses) R$ 439.843 

TIR 12,4% 

Payback 9,2 meses 

Fonte: Autor, 2018. 

 

6.7.   Análise de Sensibilidade 

 

Figura 6.01 – Análise de Sensibilidade do Negócio (Custos x Receitas) 

 

      Cenário base. 

Fonte: Autor, 2018. 

A análise de sensibilidade demonstra que a receita é mais sensível que os 

custos no resultado financeiro da nova loja Doce Fado. Um aumento de 5% nos custos 

dos produtos apresenta impacto de -21% no VPL, enquanto uma redução de 5% nas 

receitas resulta em uma diminuição de 41% no VPL. 
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7. CONCLUSÃO 

 

A análise de viabilidade do negócio apresentou VPL de R$ 439.843 e TIR de 

12,4% em 36 meses. Adicionalmente, o payback do negócio se dá em 

aproximadamente 9 meses, mostrando ser extremamente rentável para este tipo de 

investimento (média de comércio de 15 a 18 meses). Sendo assim, é recomendável 

que se proceda ao investimento de abertura da nova loja Doce Fado em Florianópolis, 

dando início à uma nova etapa de expansão da marca. 
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9. APÊNDICE 

APÊNDICE I – FLUXO DE CAIXA DESCONTADO PARA O NEGÓCIO PRETENDIDO 

 

Mês 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Projeção de Vendas (Quantidade)

Salgados 1.584 1.099 653 600 580 438 621 392 441 448 1.830 1.286

Doces Individuais 15.007 12.969 12.258 13.229 13.750 11.867 17.762 13.545 10.707 11.257 15.906 16.322

Doces Peças 190 226 202 202 252 168 111 233 104 150 342 466

Pães 1.104 924 963 1.202 1.137 1.041 1.101 1.020 898 859 1.493 1.533

Sopas - - - - - 10 36 28 38 18 4 -

Sanduíches 62 46 39 51 48 59 53 51 65 53 60 50

Receitas Esperadas (R$) R$/ud

Salgados 12.550 9.786 5.823 5.036 5.318 4.092 5.397 3.418 3.833 3.922 14.486 10.006

Doces Individuais 110.510 95.559 90.342 94.717 100.651 84.795 126.680 93.414 76.453 80.181 113.244 115.644

Doces Peças 7.654 4.860 5.898 8.202 10.481 6.703 5.616 9.359 4.989 6.614 11.528 20.659

Pães 33.014 28.504 29.528 37.160 35.256 32.344 34.320 31.784 27.832 26.704 45.685 47.048

Sopas - - - - - 128 461 358 486 230 51 -

Sanduíches 1.074 753 619 843 786 961 924 807 1.096 866 938 824

Receita Bruta 164.801 139.461 132.211 145.957 152.492 129.024 173.398 139.140 114.689 118.518 185.932 194.181

(-) Impostos sobre venda (25.791) (21.826) (20.691) (22.842) (23.865) (20.192) (27.137) (21.775) (17.949) (18.548) (29.098) (30.389)

(=) Receita Líquida 139.010 117.636 111.520 123.115 128.627 108.831 146.261 117.364 96.740 99.970 156.833 163.791

Custos de Produtos R$/ud

Salgados (6.411) (4.987) (2.972) (2.562) (2.718) (2.101) (2.742) (1.737) (1.945) (1.992) (7.454) (5.080)

Doces Individuais (46.007) (39.896) (37.245) (38.732) (41.063) (34.494) (51.640) (37.966) (31.243) (32.175) (46.137) (46.718)

Doces Peças (4.485) (2.651) (3.354) (4.904) (6.110) (3.976) (3.322) (5.440) (3.048) (3.916) (6.446) (11.945)

Pães (15.714) (13.564) (14.011) (17.652) (16.691) (15.333) (16.230) (15.050) (13.090) (12.576) (21.702) (22.198)

Sopas - - - - - (78) (281) (218) (296) (140) (31) -

Sanduíches (574) (396) (343) (439) (415) (503) (484) (429) (592) (468) (489) (418)

Custo Total de Aquisições Produtos (73.192) (61.494) (57.925) (64.289) (66.997) (56.485) (74.699) (60.841) (50.214) (51.268) (82.259) (86.360)

Despesas (R$)

(=) Despesa Bruta (R$) (179.993) (16.728) (16.728) (16.728) (16.728) (16.728) (16.728) (16.728) (16.728) (16.728) (16.728) (20.810)

(=) Lucro Bruto 65.818 56.141 53.594 58.826 61.630 52.346 71.562 56.524 46.526 48.702 74.575 77.432

(-) Custos Indiretos / overhead (13.100) (13.100) (13.100) (13.100) (13.100) (13.100) (13.100) (13.100) (13.100) (13.100) (13.100) (13.100)

(=) EBITDA (Lucro antes impostos) (127.275) 26.313 23.766 28.998 31.802 22.518 41.734 26.696 16.698 18.874 44.747 43.522

PIS/COFINS

PIS/COFINS a pagar (6.015) (5.090) (4.826) (5.327) (5.566) (4.709) (6.329) (5.079) (4.186) (4.326) (6.787) (7.088)

Depreciação (8.000) (8.000) (8.000) (8.000) (8.000) (8.000) (8.000) (8.000) (8.000) (8.000) (8.000) (8.000)

(=) EBIT (135.275) 18.313 15.766 20.998 23.802 14.518 33.734 18.696 8.698 10.874 36.747 35.522

(-) Impostos sobre Lucro - (1.960) (1.687) (2.247) (2.547) (1.553) (3.610) (2.000) (931) (1.164) (3.932) (3.801)

Simples Nacional 11% - (1.960) (1.687) (2.247) (2.547) (1.553) (3.610) (2.000) (931) (1.164) (3.932) (3.801)

(-) Capital de Giro (9.477) (1.102) - (516) (519) - (1.658) - - - (1.000) (585)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Fluxo de Caixa Livre (Nominal) - R$ (144.753) 15.252 14.079 18.235 20.737 12.965 28.467 16.695 7.767 9.711 31.815 31.136

Fluxo Nominal Acumulado - R$ (144.753) (129.501) (115.422) (97.186) (76.450) (63.485) (35.018) (18.323) (10.555) (844) 30.970 62.106

Fluxo de Caixa Descontado (Real) - R$ (144.753) 15.131 13.857 17.806 20.088 12.460 27.142 15.792 7.289 9.041 29.386 28.531

FCD Acumulado - R$ (144.753) (129.621) (115.764) (97.958) (77.870) (65.410) (38.268) (22.476) (15.186) (6.145) 23.240 51.771
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Mês 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Projeção de Vendas (Quantidade)

Salgados 1.616 1.121 666 612 592 447 633 400 450 457 1.867 1.312

Doces Individuais 15.307 13.228 12.503 13.494 14.025 12.104 18.117 13.816 10.921 11.482 16.224 16.648

Doces Peças 194 231 206 206 257 171 113 238 106 153 349 475

Pães 1.126 942 982 1.226 1.160 1.062 1.123 1.040 916 876 1.523 1.564

Sopas - - - - - 10 37 29 39 18 4 -

Sanduíches 63 47 40 52 49 60 54 52 66 54 61 51

Receitas Esperadas (R$) R$/ud

Salgados 12.801 9.982 5.939 5.137 5.424 4.174 5.505 3.486 3.910 4.000 14.776 10.206

Doces Individuais 112.720 97.470 92.149 96.611 102.664 86.491 129.214 95.282 77.982 81.785 115.509 117.957

Doces Peças 7.807 4.957 6.016 8.366 10.691 6.837 5.728 9.546 5.089 6.746 11.759 21.072

Pães 33.674 29.074 30.119 37.903 35.961 32.991 35.006 32.420 28.389 27.238 46.599 47.989

Sopas - - - - - 131 470 366 496 235 52 -

Sanduíches 1.095 768 632 860 802 980 943 823 1.118 884 957 840

Receita Bruta 168.097 142.251 134.855 148.877 155.542 131.604 176.866 141.922 116.983 120.888 189.650 198.064

(-) Impostos sobre venda (26.307) (22.262) (21.105) (23.299) (24.342) (20.596) (27.680) (22.211) (18.308) (18.919) (29.680) (30.997)

(=) Receita Líquida 141.790 119.988 113.750 125.577 131.200 111.008 149.187 119.712 98.675 101.969 159.970 167.067

Custos de Produtos R$/ud

Salgados (6.540) (5.087) (3.031) (2.613) (2.772) (2.143) (2.797) (1.772) (1.984) (2.032) (7.604) (5.181)

Doces Individuais (46.927) (40.694) (37.990) (39.506) (41.884) (35.184) (52.672) (38.726) (31.868) (32.819) (47.060) (47.652)

Doces Peças (4.575) (2.704) (3.421) (5.002) (6.232) (4.056) (3.388) (5.549) (3.109) (3.994) (6.575) (12.184)

Pães (16.028) (13.835) (14.292) (18.005) (17.025) (15.639) (16.555) (15.351) (13.352) (12.827) (22.136) (22.642)

Sopas - - - - - (80) (286) (223) (302) (143) (32) -

Sanduíches (586) (404) (350) (448) (424) (513) (494) (438) (604) (478) (498) (427)

Custo Total de Aquisições Produtos (74.656) (62.724) (59.084) (65.575) (68.337) (57.615) (76.193) (62.058) (51.218) (52.293) (83.904) (88.087)

Despesas (R$)

(=) Despesa Bruta (R$) (17.564) (17.564) (17.564) (17.564) (17.564) (17.564) (17.564) (17.564) (17.564) (17.564) (17.564) (21.850)

(=) Lucro Bruto 67.134 57.264 54.666 60.002 62.863 53.393 72.994 57.654 47.457 49.676 76.066 78.980

(-) Custos Indiretos / overhead (13.624) (13.624) (13.624) (13.624) (13.624) (13.624) (13.624) (13.624) (13.624) (13.624) (13.624) (13.624)

(=) EBITDA (Lucro antes impostos) 35.946 26.076 23.478 28.814 31.675 22.205 41.805 26.466 16.268 18.488 44.878 43.506

PIS/COFINS

PIS/COFINS a pagar (6.136) (5.192) (4.922) (5.434) (5.677) (4.804) (6.456) (5.180) (4.270) (4.412) (6.922) (7.229)

Depreciação (8.000) (8.000) (8.000) (8.000) (8.000) (8.000) (8.000) (8.000) (8.000) (8.000) (8.000) (8.000)

(=) EBIT 27.946 18.076 15.478 20.814 23.675 14.205 33.805 18.466 8.268 10.488 36.878 35.506

(-) Impostos sobre Lucro (2.990) (1.934) (1.656) (2.227) (2.533) (1.520) (3.617) (1.976) (885) (1.122) (3.946) (3.799)

Simples Nacional 11% (2.990) (1.934) (1.656) (2.227) (2.533) (1.520) (3.617) (1.976) (885) (1.122) (3.946) (3.799)

(-) Capital de Giro - - - - - - - - - - - (281)

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Fluxo de Caixa Livre (Nominal) - R$ 24.956 16.142 13.822 18.587 21.141 12.685 30.188 16.490 7.384 9.366 32.932 31.426

Fluxo Nominal Acumulado - R$ 87.062 103.204 117.025 135.612 156.754 169.438 199.626 216.116 223.500 232.866 265.798 297.223

Fluxo de Caixa Descontado (Real) - R$ 22.687 14.558 12.367 16.499 18.619 11.083 26.167 14.180 6.299 7.927 27.652 26.179

FCD Acumulado - R$ 74.458 89.016 101.384 117.883 136.501 147.584 173.751 187.931 194.230 202.157 229.809 255.988
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Mês 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Projeção de Vendas (Quantidade)

Salgados 1.648 1.143 679 624 603 456 646 408 459 466 1.904 1.338

Doces Individuais 15.613 13.493 12.753 13.763 14.306 12.346 18.480 14.092 11.140 11.712 16.549 16.981

Doces Peças 198 235 210 210 262 175 115 242 108 156 356 485

Pães 1.149 961 1.002 1.251 1.183 1.083 1.145 1.061 934 894 1.553 1.595

Sopas - - - - - 10 37 29 40 19 4 -

Sanduíches 65 48 41 53 50 61 55 53 68 55 62 52

Receitas Esperadas (R$) R$/ud

Salgados 13.057 10.181 6.058 5.239 5.533 4.257 5.615 3.556 3.988 4.080 15.071 10.410

Doces Individuais 114.974 99.419 93.992 98.543 104.717 88.221 131.798 97.187 79.541 83.421 117.819 120.316

Doces Peças 7.963 5.056 6.136 8.533 10.904 6.974 5.843 9.737 5.191 6.881 11.994 21.494

Pães 34.348 29.656 30.721 38.661 36.680 33.651 35.707 33.068 28.956 27.783 47.531 48.949

Sopas - - - - - 133 479 373 506 240 53 -

Sanduíches 1.117 783 644 877 818 1.000 962 839 1.140 901 976 857

Receita Bruta 171.459 145.096 137.552 151.854 158.653 134.236 180.403 144.761 119.322 123.306 193.443 202.026

(-) Impostos sobre venda (26.833) (22.707) (21.527) (23.765) (24.829) (21.008) (28.233) (22.655) (18.674) (19.297) (30.274) (31.617)

(=) Receita Líquida 144.626 122.388 116.025 128.089 133.824 113.228 152.170 122.106 100.648 104.009 163.170 170.409

Custos de Produtos R$/ud

Salgados (6.670) (5.188) (3.092) (2.666) (2.827) (2.186) (2.853) (1.807) (2.023) (2.073) (7.756) (5.285)

Doces Individuais (47.866) (41.508) (38.750) (40.296) (42.722) (35.888) (53.726) (39.500) (32.505) (33.475) (48.001) (48.606)

Doces Peças (4.666) (2.758) (3.490) (5.102) (6.357) (4.137) (3.456) (5.660) (3.171) (4.074) (6.706) (12.428)

Pães (16.349) (14.112) (14.577) (18.365) (17.365) (15.952) (16.886) (15.658) (13.619) (13.084) (22.579) (23.095)

Sopas - - - - - (81) (292) (227) (308) (146) (32) -

Sanduíches (598) (412) (357) (457) (432) (523) (504) (446) (616) (487) (508) (435)

Custo Total de Aquisições Produtos (76.149) (63.979) (60.265) (66.886) (69.703) (58.767) (77.717) (63.299) (52.243) (53.339) (85.582) (89.849)

Despesas (R$)

(=) Despesa Bruta (R$) (18.443) (18.443) (18.443) (18.443) (18.443) (18.443) (18.443) (18.443) (18.443) (18.443) (18.443) (22.943)

(=) Lucro Bruto 68.477 58.409 55.759 61.202 64.120 54.461 74.453 58.807 48.406 50.670 77.587 80.560

(-) Custos Indiretos / overhead (14.169) (14.169) (14.169) (14.169) (14.169) (14.169) (14.169) (14.169) (14.169) (14.169) (14.169) (14.169)

(=) EBITDA (Lucro antes impostos) 35.865 25.798 23.148 28.591 31.509 21.850 41.842 26.196 15.794 18.058 44.976 43.449

PIS/COFINS

PIS/COFINS a pagar (6.258) (5.296) (5.021) (5.543) (5.791) (4.900) (6.585) (5.284) (4.355) (4.501) (7.061) (7.374)

Depreciação (8.000) (8.000) (8.000) (8.000) (8.000) (8.000) (8.000) (8.000) (8.000) (8.000) (8.000) (8.000)

(=) EBIT 27.865 17.798 15.148 20.591 23.509 13.850 33.842 18.196 7.794 10.058 36.976 35.449

(-) Impostos sobre Lucro (2.982) (1.904) (1.621) (2.203) (2.515) (1.482) (3.621) (1.947) (834) (1.076) (3.956) (3.793)

Simples Nacional 11% (2.982) (1.904) (1.621) (2.203) (2.515) (1.482) (3.621) (1.947) (834) (1.076) (3.956) (3.793)

(-) Capital de Giro - - - - - - - - - - - (286)

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Fluxo de Caixa Livre (Nominal) - R$ 24.884 15.894 13.527 18.388 20.993 12.368 30.221 16.249 6.960 8.982 33.019 31.369

Fluxo Nominal Acumulado - R$ 322.107 338.001 351.528 369.915 390.909 403.276 433.497 449.746 456.706 465.688 498.708 530.077

Fluxo de Caixa Descontado (Real) - R$ 20.565 13.031 11.003 14.839 16.807 9.823 23.814 12.702 5.398 6.911 25.205 23.756

FCD Acumulado - R$ 276.553 289.584 300.587 315.426 332.233 342.057 365.870 378.573 383.971 390.882 416.087 439.843
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APÊNDICE II – DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 

 

DOCE FADO

DRE (Demonstração do Resultado de Exercício)

Valores em R$ Meses

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Receita Bruta 164.801 139.461 132.211 145.957 152.492 129.024 173.398 139.140 114.689 118.518 185.932 194.181

(+) Venda de produtos 164.801 139.461 132.211 145.957 152.492 129.024 173.398 139.140 114.689 118.518 185.932 194.181

(-) Deduções Impostos básicos (25.791) (21.826) (20.691) (22.842) (23.865) (20.192) (27.137) (21.775) (17.949) (18.548) (29.098) (30.389)

Receita Líquida 139.010 117.636 111.520 123.115 128.627 108.831 146.261 117.364 96.740 99.970 156.833 163.791

(-) Custo de Produtos (73.192) (61.494) (57.925) (64.289) (66.997) (56.485) (74.699) (60.841) (50.214) (51.268) (82.259) (86.360)

Lucro Bruto 65.818 56.141 53.594 58.826 61.630 52.346 71.562 56.524 46.526 48.702 74.575 77.432

Margem bruta (%) 47% 48% 48% 48% 48% 48% 49% 48% 48% 49% 48% 40%

(-) Outras despesas (193.093) (29.828) (29.828) (29.828) (29.828) (29.828) (29.828) (29.828) (29.828) (29.828) (29.828) (33.910)

(-) Aquisição Franquia (160.000) - - - - - - - - - - -

(-) Infraestrutura (8.200) (8.200) (8.200) (8.200) (8.200) (8.200) (8.200) (8.200) (8.200) (8.200) (8.200) (12.200)

(-) Funcionários (4.600) (4.600) (4.600) (4.600) (4.600) (4.600) (4.600) (4.600) (4.600) (4.600) (4.600) (4.600)

(-) Encargos Trabalhistas (894) (894) (894) (894) (894) (894) (894) (894) (894) (894) (894) (894)

(-) Encargos Sociais (659) (659) (659) (659) (659) (659) (659) (659) (659) (659) (659) (659)

(-) Benefícios (2.040) (2.040) (2.040) (2.040) (2.040) (2.040) (2.040) (2.040) (2.040) (2.040) (2.040) (2.040)

(-) Desp. Indiretas / Overhead (13.100) (13.100) (13.100) (13.100) (13.100) (13.100) (13.100) (13.100) (13.100) (13.100) (13.100) (13.100)

(-) Contingências (3.600) (335) (335) (335) (335) (335) (335) (335) (335) (335) (335) (416)

EBITDA / LAJIDA (127.275) 26.313 23.766 28.998 31.802 22.518 41.734 26.696 16.698 18.874 44.747 43.522

(-) Depreciação estimada (8.000) (8.000) (8.000) (8.000) (8.000) (8.000) (8.000) (8.000) (8.000) (8.000) (8.000) (8.000)

EBIT (Lucro Operacional) (135.275) 18.313 15.766 20.998 23.802 14.518 33.734 18.696 8.698 10.874 36.747 35.522

Margem operacional (%) -97% 16% 14% 17% 19% 13% 23% 16% 9% 11% 23% 18%

(-) Capital de Giro (9.477) (1.102) - (516) (519) - (1.658) - - - (1.000) (585)

(-) Tributos sobre Lucro (IR e CSLL) - (1.960) (1.687) (2.247) (2.547) (1.553) (3.610) (2.000) (931) (1.164) (3.932) (3.801)

Resultado líquido (144.753) 15.252 14.079 18.235 20.737 12.965 28.467 16.695 7.767 9.711 31.815 31.136

Margem líquida (%) -88% 11% 11% 12% 14% 10% 16% 12% 7% 8% 17% 16%
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DOCE FADO

DRE (Demonstração do Resultado de Exercício)

Valores em R$

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Receita Bruta 168.097 142.251 134.855 148.877 155.542 131.604 176.866 141.922 116.983 120.888 189.650 198.064

(+) Venda de produtos 168.097 142.251 134.855 148.877 155.542 131.604 176.866 141.922 116.983 120.888 189.650 198.064

(-) Deduções Impostos básicos (26.307) (22.262) (21.105) (23.299) (24.342) (20.596) (27.680) (22.211) (18.308) (18.919) (29.680) (30.997)

Receita Líquida 141.790 119.988 113.750 125.577 131.200 111.008 149.187 119.712 98.675 101.969 159.970 167.067

(-) Custo de Produtos (74.656) (62.724) (59.084) (65.575) (68.337) (57.615) (76.193) (62.058) (51.218) (52.293) (83.904) (88.087)

Lucro Bruto 67.134 57.264 54.666 60.002 62.863 53.393 72.994 57.654 47.457 49.676 76.066 78.980

Margem bruta (%) 40% 40% 41% 40% 40% 41% 41% 41% 41% 41% 40% 40%

(-) Outras despesas (31.188) (31.188) (31.188) (31.188) (31.188) (31.188) (31.188) (31.188) (31.188) (31.188) (31.188) (35.474)

(-) Aquisição Franquia - - - - - - - - - - - -

(-) Infraestrutura (8.610) (8.610) (8.610) (8.610) (8.610) (8.610) (8.610) (8.610) (8.610) (8.610) (8.610) (12.810)

(-) Funcionários (4.830) (4.830) (4.830) (4.830) (4.830) (4.830) (4.830) (4.830) (4.830) (4.830) (4.830) (4.830)

(-) Encargos Trabalhistas (939) (939) (939) (939) (939) (939) (939) (939) (939) (939) (939) (939)

(-) Encargos Sociais (692) (692) (692) (692) (692) (692) (692) (692) (692) (692) (692) (692)

(-) Benefícios (2.142) (2.142) (2.142) (2.142) (2.142) (2.142) (2.142) (2.142) (2.142) (2.142) (2.142) (2.142)

(-) Desp. Indiretas / Overhead (13.624) (13.624) (13.624) (13.624) (13.624) (13.624) (13.624) (13.624) (13.624) (13.624) (13.624) (13.624)

(-) Contingências (351) (351) (351) (351) (351) (351) (351) (351) (351) (351) (351) (437)

EBITDA / LAJIDA 35.946 26.076 23.478 28.814 31.675 22.205 41.805 26.466 16.268 18.488 44.878 43.506

(-) Depreciação estimada (8.000) (8.000) (8.000) (8.000) (8.000) (8.000) (8.000) (8.000) (8.000) (8.000) (8.000) (8.000)

EBIT (Lucro Operacional) 27.946 18.076 15.478 20.814 23.675 14.205 33.805 18.466 8.268 10.488 36.878 35.506

Margem operacional (%) 17% 13% 11% 14% 15% 11% 19% 13% 7% 9% 19% 18%

(-) Capital de Giro - - - - - - - - - - - (281)

(-) Tributos sobre Lucro (IR e CSLL) (2.990) (1.934) (1.656) (2.227) (2.533) (1.520) (3.617) (1.976) (885) (1.122) (3.946) (3.799)

Resultado líquido 24.956 16.142 13.822 18.587 21.141 12.685 30.188 16.490 7.384 9.366 32.932 31.426

Margem líquida (%) 15% 11% 10% 12% 14% 10% 17% 12% 6% 8% 17% 16%
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DOCE FADO

DRE (Demonstração do Resultado de Exercício)

Valores em R$

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Receita Bruta 171.459 145.096 137.552 151.854 158.653 134.236 180.403 144.761 119.322 123.306 193.443 202.026

(+) Venda de produtos 171.459 145.096 137.552 151.854 158.653 134.236 180.403 144.761 119.322 123.306 193.443 202.026

(-) Deduções Impostos básicos (26.833) (22.707) (21.527) (23.765) (24.829) (21.008) (28.233) (22.655) (18.674) (19.297) (30.274) (31.617)

Receita Líquida 144.626 122.388 116.025 128.089 133.824 113.228 152.170 122.106 100.648 104.009 163.170 170.409

(-) Custo de Produtos (76.149) (63.979) (60.265) (66.886) (69.703) (58.767) (77.717) (63.299) (52.243) (53.339) (85.582) (89.849)

Lucro Bruto 68.477 58.409 55.759 61.202 64.120 54.461 74.453 58.807 48.406 50.670 77.587 80.560

Margem bruta (%) 40% 40% 41% 40% 40% 41% 41% 41% 41% 41% 40% 40%

(-) Outras despesas (32.243) (32.243) (32.243) (32.243) (32.243) (32.243) (32.243) (32.243) (32.243) (32.243) (32.243) (36.653)

(-) Aquisição Franquia - - - - - - - - - - - -

(-) Infraestrutura (9.041) (9.041) (9.041) (9.041) (9.041) (9.041) (9.041) (9.041) (9.041) (9.041) (9.041) (13.451)

(-) Funcionários (5.072) (5.072) (5.072) (5.072) (5.072) (5.072) (5.072) (5.072) (5.072) (5.072) (5.072) (5.072)

(-) Encargos Trabalhistas (986) (986) (986) (986) (986) (986) (986) (986) (986) (986) (986) (986)

(-) Encargos Sociais (727) (727) (727) (727) (727) (727) (727) (727) (727) (727) (727) (727)

(-) Benefícios (2.249) (2.249) (2.249) (2.249) (2.249) (2.249) (2.249) (2.249) (2.249) (2.249) (2.249) (2.249)

(-) Desp. Indiretas / Overhead (14.169) (14.169) (14.169) (14.169) (14.169) (14.169) (14.169) (14.169) (14.169) (14.169) (14.169) (14.169)

(-) Contingências (369) (369) (369) (369) (369) (369) (369) (369) (369) (369) (369) (459)

EBITDA / LAJIDA 36.234 26.167 23.517 28.960 31.878 22.218 42.211 26.564 16.163 18.427 45.345 43.907

(-) Depreciação estimada

EBIT (Lucro Operacional) 36.234 26.167 23.517 28.960 31.878 22.218 42.211 26.564 16.163 18.427 45.345 43.907

Margem operacional (%) 21% 18% 17% 19% 20% 17% 23% 18% 14% 15% 23% 22%

(-) Capital de Giro - - - - - - - - - - - (286)

(-) Tributos sobre Lucro (IR e CSLL) (2.982) (1.904) (1.621) (2.203) (2.515) (1.482) (3.621) (1.947) (834) (1.076) (3.956) (3.793)

Resultado líquido 33.253 24.262 21.896 26.756 29.362 20.736 38.590 24.618 15.329 17.351 41.388 40.114

Margem líquida (%) 19% 17% 16% 18% 19% 15% 21% 17% 13% 14% 21% 20%


