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1. SUMÁRIO EXECUTIVO 

O presente sumário executivo é parte integrante de um plano de negócio com 10 capítulos, a 

saber: 

Descrição Geral: Identificará o negócio, conceituará com sua missão, visão e valores, suas 

vantagens competitivas e o peso da marca, além dos mercados que atuará 

Análise de Mercado: Apresentará as pesquisas realizadas com dados, suas análises e 

raciocínios decorrentes, e por meio dos modelos adotados, apresentará soluções para a 

problemática levantada.  

Análise Setorial: Descreverá o setor em que o empreendimento será inserido, e levantará os 

detalhes de clientes, ameaças, macro ambiente e as oportunidades.  

Análise da Demanda: Especificará o perfil cliente, as tendências de consumo, bem como 

apontará os mercados potencial, disponível e alvo da empresa.  

Análise da Concorrência: Identificará os pontos fortes e fracos dos concorrentes. 

Oferta da Empresa: Descreverá com detalhes o posicionamento da empresa e os valores 

esperados pelo consumidor. 

Plano Operacional: Resumirá quais são as estruturas que se espera para a implantação do 

projeto. 

Plano Financeiro: Apresentará as análises de viabilidade, com seus indicadores econômico-

financeiros, sendo os principais Payback, VPL e TIR. Também analisará a sensibilidade com 

cenários pessimista, otimista e provável. 

Conclusão: Recomendará a viabilidade do negócio através das análises decorrentes dos 

índices, dados e informações anteriores.  
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2 A Empresa – Descrição Geral 

Identificação do negócio: Considerada a maior rede de alimentação saudável do Brasil, com 

98 lojas, 2.000 colaboradores e 170.000 clientes atendidos ao ano, a rede pioneira de franquia 

de fast food Mr. Fit foi fundada pela empresária Camila Miglhorini, em 2013, na cidade de 

Paulínia (SP). Oferecendo refeições saudáveis, sanduíches, açaí e outros iguarias saudáveis, 

como estrogonofe de biomassa de banana. Com o slogan “Sinta-se bem, sinta-se feliz” e a 

cultura de trazer sempre uma ótima experiência aos clientes. 

Conceito: alimentação saudável com muito sabor e preço acessível 

Missão: acolher a todos oferecendo alimentação saudável, de forma rápida e com muito sabor 

Visão: ser reconhecida como a maior e melhor rede de franquias de alimentação saudável 

Valores: Paixão por trabalhar com alegria e felicidade, pelo natural de verdade, por realizar 

com propósito, pelo equilíbrio e pela verdade 

Vantagens competitivas: Maior rede de alimentação saudável do Brasil, única a receber o 

prêmio de referência nacional gastronômica e melhores do ano em 2016, além de estar entre 

as 10 marcas que sobreviveram a crise, segundo revista INFOMONEY, sendo destaque no 

Programa Pequenas Empresas Grandes Negócios (Rede Globo), UOL, Veja, Exame, Band, 

Jornal Bom dia, entre outras mídias. 

Marca: A marca já se encontra em mais de 13 estados no Brasil 

Mercados: Para se tornar um franqueado da marca, o investimento varia conforme o modelo 

de negócio escolhido. São sete modelos disponíveis: micro franquia, delivery, quiosque, Mr 

Fit Café, Tradicional Mr Fit, Gourmet Mr Fit e Shopping Mr Fit.  
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3 Análise de Mercado 

A preocupação com os hábitos alimentares e com o peso está além da estética. No Brasil, 

dados divulgados pelo Ministério da Saúde (MS) indicam que a obesidade na população 

brasileira passou de 11,8% em 2006 para 18,9% em 2016.1 Com apoio da Pesquisa de 

Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico 

(Vigitel), realizado em todas as capitais do país, 2 os dados indicam que a doença cresceu 60% 

nos últimos 10 anos. O MS alerta que a obesidade colabora com a prevalência de diabetes e 

hipertensão, que juntamente com doenças respiratórias e câncer, são a primeira causa de 

óbitos prematuros no país, respondendo por 74%. 3  

Segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira, divulgado pelo MS sob orientação da 

Organização Mundial da Saúde, a alimentação é mais que ingestão de nutrientes. É também a 

maneira de combinação e preparo dos ingredientes, representando as características do modo 

de comer e das dimensões culturais e sociais das práticas alimentares.”4  

Em contrapartida, a agência de pesquisas Euromonitor International registrou em maio de 

2017 que junto com o aumento do índice de obesidade entre os brasileiros, também cresce o 

percentual de consumidores que buscam alimentação mais saudável, e que o mercado de 

alimentação ligado à saúde e ao bem-estar cresceu 98% no país de 2009 a 2014. 5  

A pesquisa explica que com a situação econômica que o país enfrenta, os consumidores com o 

orçamento reduzido são mais racionais em suas decisões de compra, questionando se os 

produtos são essenciais, sua composição e eventual substituição, preferindo os produtos in 

natura, ou seja, não processados. A pesquisa aponta que os consumidores brasileiros tendem a 

perceber alimentos produzidos em pequena escala com o sendo mais saudáveis do que 

produzidos em massa pelas empresas maiores, e assim, as pequenas empresas com um 

posicionamento saudável ainda têm muito espaço para crescer, à medida que o público 

consumidor se conscientiza da importância de seus hábitos alimentares. 

Para CARREIRO (2017), uma mudança cultural em relação à alimentação saudável ainda se 

mostra necessária, principalmente porque há uma falsa justificativa quanto à praticidade dos 

alimentos processados e o argumento de que a comida natural tem alto custo, que segundo a 

autora, é vazio.6 

O relatório The Top 10 Consumer Trends for 2017, documento elaborado pela agência 

Euromonitor7, divulga que no Brasil, embora ainda não seja a maioria, 22% da população opta 

por consumir alimentos naturais e sem conservantes, e que este mercado se encontra em 
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expansão, pois entre 2009 e 2014, o mercado de alimentação associado à saúde cresceu 98% 

no país. Segundo o documento, o setor movimenta US$ 35 bilhões por ano no Brasil, que é o 

quarto maior mercado do mundo.8 Dados atualizados da mesma agência acrescentam que este 

crescimento médio é de 12,3% ao ano, e que em 2017 já faturou mais de R$ 93 bilhões.9 

A agência de inteligência de mercado Mintel confirma que à medida que mais consumidores 

consideram a vida moderna mais agitada e estressante, dietas flexíveis e balanceadas vêm se 

tornando elementos fundamentais das rotinas de autocuidado. Entre as tendências globais em 

alimentos e bebidas para o ano de 2018 está a prática da autorrealização. “Para os próximos 

anos, mais consumidores estarão à procura de ingredientes, produtos e combinações de 

alimentos e bebidas que proporcionem benefícios nutricionais, físicos ou emocionais 

promovendo suas prioridades para o autocuidado.”, apresenta o relatório.10 

As franquias (Franchising) também crescem com a nova tendência, sendo a alimentação o 

segmento mais representativo deste modelo de negócio. Conforme o site 

www.mapadasfranquias.com.br, em 2015, o segmento de alimentação saudável foi o que mais 

cresceu, com 20% em plena crise financeira. 11 

Para Ricardo Bomeny, presidente da Associação Brasileira de Franchising (ABF), em artigo 

publicado na Revista Pequenas Empresas Grandes Negócios12, o modelo de franquias é uma 

excelente opção para quem tem interesse em abrir seu próprio negócio. O autor elenca as 

razões para tanto, citando a estrutura de suporte e treinamento oferecidos pelo franqueador, 

operação de marca já reconhecida no mercado, e o sucesso da rede fortalecido após vários 

testes de produtos, economizando tempo e esforços desnecessários do empreendedor.  

Diante da falta de tempo da maioria das pessoas em pesquisar, selecionar e preparar pratos 

saudáveis, e da dificuldade em encontrar lanchonetes que ofereçam um serviço rápido de 

refeições, apresenta-se uma proposta de franquia de fast food saudável, sugerindo também 

este modelo de negócio justamente pela comodidade e apoio oferecidos pela marca, aliando a 

saúde e bem-estar dos seus consumidores com o tempo de preparo e recursos de 

empreendimento. Desta forma, por ser pioneira no setor, elegeu-se a franquia Mr. Fit, melhor 

detalhada no decorrer desse trabalho. 13  
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4 Análise Setorial 

A franquia de Fast Food saudável Mr. Fit atua no segmento de alimentação, com tipo de 

negócio Fast Food. Está cadastrada na Comissão Nacional de Classificação (CONCLA) do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) com o código 5611-2/03 14 

Para a agência de pesquisas Euromonitor Internacional, até o ano de 2021 o mercado de 

alimentação saudável no Brasil deve crescer, em média, 4,41% anualmente, e que prevê um 

crescimento de 50% até 2019 (dados de outubro de 2017).15 Segundo o site 

www.portaldofranchising.com.br  o ano de 2018 é um ótimo momento para investir em uma 

empresa com o perfil de comida saudável rápida, que se consolida como forte tendência para 

os próximos anos.16  

O estudo Alimentação Saudável – Tendências 2015, realizado pela Mintel, fornecedora global 

de pesquisa de mercado mostra que 30% dos brasileiros consumiriam mais alimentos 

saudáveis se tivessem uma maior gama de opções práticas.17 

Entretanto, é necessária atenção à alguns fatores críticos que intrínsecos de uma franquia, 

como pouca flexibilidade, riscos de falhas no sistema, e a localização forçada do negócio.18 

Por outro lado, optar pelo modelo de negócio franquia desestimula os novos entrantes, pois há 

uma economia de escala, onde os custos são rateados de forma otimizada, além do apoio 

fornecido pelo franqueador, que é corresponsável pelo sucesso do empreendimento.19 
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5 Análise da Demanda 

Visando análise de viabilidade econômica para a implantação da franquia especificamente na 

região central de Curitiba, cabe analisar seus dados demográficos e comportamento dos 

consumidores do município. 20  

A população do município estimada para 2017 é de 1.908.359 pessoas, onde a população 

ocupada representa 55,7% (dados de 2015) e PIB per capita (2015) de R$ 44.624,32. O Índice 

de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) (2010) é de 0,823. O salário médio mensal 

dos trabalhadores formais (2015) é de 4,0 salários mínimos, mesmo sendo o percentual da 

população com rendimento nominal mensal per capita de até meio salário mínimo (2010) 

igual a 26,9 %.  

O perfil do consumidor Curitibano deu à capital a fama de cidade teste para produtos e 

serviços. Pesquisa realizada pela IBRAIN21 em 2013 mostrou que mais da metade dos 

entrevistados se consideram cautelosos ou racionais, e menos de 13% se auto declararam 

impulsivos ou compulsivos.  

Para AKEL (2015)22, sua pesquisa indica que mais da metade dos entrevistados (210 em uma 

amostra de 250), escolhem onde realizar suas refeições fora de casa com base na indicação de 

amigos, seguido por menos da metade dos entrevistados (36,5%) que buscam indicação de 

jornais ou revistas especializadas, e 23,7% escolhem pela conveniência. A mesma pesquisa 

mostra que a reputação online dos estabelecimentos são levadas em consideração no processo 

decisório de escolha do consumidor por 88% dos entrevistados. 

É importante ressaltar que a franqueadora recomenda que o plano de expansão da franquia é 

para cidades acima de 40 mil habitantes. O município de Curitiba comporta quase cinquenta 

vezes este número, portanto o número de habitantes mostra-se favorável. 

Mercado Potencial – Aplicando o índice demonstrado anteriormente, que 22% da população 

brasileira tem interesse em consumir produtos saudáveis, e considerando este percentual sobre 

a população estimada de Curitiba (cerca de 2 milhões de habitantes), é possível considerar um 

mercado potencial de 419.839 pessoas. 

Mercado Disponível – Considerando a população estimada de Curitiba (1.908.359) e seu 

percentual de pessoas ocupadas (55,7%), e ainda tomando hipoteticamente que apenas 22% 

deste total tem interesse em consumir alimento mais saudável, temos que o mercado 

disponível é de 233.850 pessoas. 
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Mercado Alvo - A região central de Curitiba concentra um grande volume de pedestres. Por 

ali circulam diariamente em torno de 700 mil pessoas, na maioria usuários das 200 linhas de 

ônibus que passam na área, com 21 locais de paradas (entre terminais, pontos e estações), e 

que se destinam a locais de grande concentração, como praças, hospitais, shoppings e o setor 

histórico.23 Considerando um cenário mais pessimista, onde nenhum conjunto sobreponha 

outro, temos a situação hipotética que 55,7% destes 700mil estão trabalhando (389.900) e que 

22% destes tem interesse em fast food saudável, tem-se um mercado alvo de 

aproximadamente 86mil clientes.   
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6 Análise da Concorrência 

Sendo o mercado alvo as pessoas interessadas em alimentação saudável e rápida no centro de 

Curitiba, os principais concorrentes são os restaurantes tipo buffet com opções naturais ou não 

processados, como saladas, frutas, vegetarianos, assim como as lanchonetes fast food que 

concorrem indiretamente, pois são a segunda opção de escolha quando o consumidor, com 

pouco tempo, não encontra exatamente o que quer. O portal http://curitibapr.top/ lista 116 

lanchonetes24 e  118 restaurantes25 no centro curitibano.  

Dentre estes estabelecimentos, destacam se os pontos fracos de alguns, que são suas marcas 

estabelecidas, reconhecidas, e até internacionais, outros menos conhecidos, mas com baixo 

preço. Seus pontos fracos são que não oferecem diretamente as alternativas da proposta 

principal, que é a alimentação saudável rápida, ou não possuem a proximidade central 

suficiente para concorrer com a rede Mr Fit. 
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7 Oferta da Empresa 

“Comer fora de casa e comer bem, de maneira saudável, há um tempo atrás era quase 

impossível pensarmos nisso”26, diz Camila Miglhorini, diretora da rede Mr. Fit. Segundo ela, 

A ideia foi quebrar este paradigma oferecendo alimentação saudável, rápida e com custo 

baixo. Camila percebeu que faltava uma marca que oferecesse ao franqueado real apoio, 

suporte e oportunidade. Por isso também a opção por franquia, que oferece maior vantagem 

competitiva à marca, e reflete em melhor posicionamento no mercado. 

Produto: os cardápios são elaborados com ingredientes facilmente encontrados pelo país, 

sem sazonalidade específica. O carro-chefe reconhecido pelos clientes vem sendo o 

estrogonofe de proteína animal com biomassa de banana verde com arroz integral e chips de 

batata doce. Além dele e os outros 12 pratos prontos, há outras opções de refeições prontas, 

todas acompanhadas de proteína animal ou vegetal, carboidrato e fibras. 

A Mr. Fit também produz hambúrgueres, omeletes, wraps, lanches e opções kids – todos com 

opções veganas e vegetarianas.  

Preço: Os pratos têm valor entre R$ 14 a R$ 25.  

Praça: No mesmo ano de criação, em 2014, a Mr. Fit virou franquia, modelo que possibilitou 

que o negócio alcançasse 77 unidades em 17 estados. Com expectativas de abrir mais 21 

unidades pelo país, sendo grande parte delas na região Sul, e expansão internacional, 

chegando à Argentina e Portugal.27 

Promoção: Em uma pesquisa feita pela INFOMONEY28, a Mr. Fit ficou entre as 10 marcas 

de fast food que sobreviveram a crise. Ainda nos últimos anos, foi destaque no Programa 

Pequenas Empresas Grandes Negócios (Rede Globo), UOL, Veja, Exame, Band, Jornal Bom 

dia , entre outras mídias.  
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8 Plano Operacional 

O plano operacional completo é fornecido pela franqueadora.29 

A empresa oferece suporte total ao franqueado, com uma equipe altamente capacitada, que 

acompanha o treinamento e todas as etapas da implantação da loja, também auxiliando na 

opção do ponto comercial. 

 Manuais de operação 

 Projeto arquitetônico 

 Seleção da equipe para operação 

 Orientações na gestão do negócio 

 Treinamento inicial e capacitação de toda a equipe 

 Apoio intensivo em ações de marketing e Ponto de Venda antes e após inauguração 

 Calendário de ações para o Ponto de Venda 

 Constante consultoria de campo 

Todos os franqueados Mr Fit contam ainda com: 

 Assessoria de marketing 

 Assessoria de imprensa 

 Campanhas especiais da marca 

Também faz parte do apoio da rede o desenvolvimento completo de campanhas específicas, 

que atendam às necessidades individuais da sua loja. 
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9 Plano Financeiro 

Para se tornar um franqueado da marca, o investimento parte de 12 mil reais e varia conforme 

o modelo de negócio escolhido. São sete modelos disponíveis: micro franquia (investimento 

de 12 mil reais), delivery (40 mil reais), quiosque (50 mil reais), Mr Fit Café (50 mil reais), 

Tradicional Mr Fit (70 mil reais), Gourmet Mr Fit (90 mil reais) e Shopping Mr Fit (150 mil 

reais). Com faturamento médio de 30 mil reais a 120 mil reais, a franquia tem lucro estimado 

de 40% e prazo de retorno do capital investido a partir de dez meses. 

Investimento total: R$ 12 mil a R$ 150 mil 

Taxa de franquia: 0 a R$ 21 mil reais 

Royalties: variável conforme o modelo 

Faturamento médio: R$ 30 mil a R$ 120 mil 

Prazo de retorno: 10 a 36 meses30  

9.1. Análise de Viabilidade 

Os indicadores de viabilidade econômico-financeiro foram calculados com base nos dados 

obtidos pelo site da rede Mr Fit, elegendo o modelo de micro franquia: 

Payback – Prazo de retorno: entre 10 a 36 meses (1 a 3 anos) 

O Fluxo de Caixa (valor do resultado financeiro anual descontando todas as despesas) foi 

apurado com base no índice de lucratividade (40%) e no faturamento médio mínimo esperado 

divulgado, no valor de R$ 30 mil. Desta forma, temos um fluxo de caixa de R$ 12 mil anuais 

(30 mil * 0,4). Assim, com o investimento de 12 mil reais, o modelo de micro franquia teria 

seu retorno em um ano, assim como estima a rede 

CAPM: Capital Asset Pricing Model ou traduzido para Modelo para Precificação de Ativos 

de Capital, com sentido de Modelo para Cálculo de Taxa de Retorno (Ks). Esta taxa foi 

calculada com base na seguinte fórmula: 

Ks=RF+βs*(Erm-RF) 

onde: 

RF=Taxa de aplicação em Renda Fixa: 6,4% ao ano. O dado foi extraído de pesquisa ao 

Banco Central do Brasil por Séries Temporais, elegendo como parâmetro a Taxa de juros - 

Selic anualizada base 252, série nº 1178 32 
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βs=Risco do Ativo: O risco beta assumido levou em consideração a empresa McDonald’s 

como padrão de franqueadora fast food: 0,65 33. Sendo menor que 1, é considerado um ativo 

defensivo 34, ou seja, costuma cair menos em ocasiões de queda, bem como subir menos em 

ocasiões de alta.  

Erm=Retorno do Mercado: Taxa de retorno esperado da carteira de mercado (Ibovespa).35 A 

variação anual indicava 14,27% na data de realização deste trabalho. 

Com base nestes dados, podemos calcular que: 

Ks=0,064+0,65*(0,1427-0,064)    

Ks=0,064+0,65*0,0787    

Ks=0,064+0,051155    

Ks=0,115155 11,52%   

A taxa adequada ao risco destes fluxos de caixa é de 11,5155%. 

Com base neste índice, e sendo o prazo de duração do contrato 60 meses (5 anos), é possível 

calcular o valor do ativo pela calculadora financeira: 

Valor do Ativo: 

0  g Cfo 

12.000  g Cfj 

5  g Nj 

11,5155 i 

f NPV  43.781,59  

Desta forma, o valor do ativo é apurado em R$ 43.781,59 (quarenta e três mil, setecentos e 

oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos). 

VPL (Valor Presente Líquido): O valor presente líquido do ativo também é apurado pela 

calculadora financeira, desta forma: 

12000  CHS g Cfo 

12000  g Cfj 

5  g Nj 

11,5155 i 

f NPV  31.781,59 
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Ou mesmo subtraindo o valor investido do valor do ativo. Assim, O Valor Presente Líquido 

do ativo é de R$ 31.781,59 (Trinta e um mil, setecentos e oitenta e um reais e cinquenta e 

nove centavos). 

TIR (Taxa Interna de Retorno): Para exibir a TIR, basta efetuar o procedimento anterior, e 

em seguida, pressionar os botões “f”, seguidos de “IRR”. O mostrador indicará 96,59%.  

O Valor Presente Líquido é positivo e a Taxa Interna de Retorno é maior que o custo do 

capital calculado (96,59% é maior que 11,5155%. Portanto o projeto é viável. 

IL (Índice de Lucratividade): O índice de lucratividade é calculado pela razão entre o valor 

presente pelo investimento inicial. 

Assim, dividindo o Valor Presente do empreendimento (R$ 43.781,59) dividido pelo valor 

investido (R$ 12.000,00), apura-se o índice de lucratividade de 3,64846604, ou 3,65. 

9.2 Análise de sensibilidade 

Otimista: Faturamento de 80 mil e lucro de 32 mil.31 

Pessimista: Faturamento de 30 mil e Lucro de 12 mil. 

Provável: obtido pela média simples dos cenários otimista e pessimista: Faturamento de 55 

mil (média entre 80 mil e 30 mil) e lucro de 22 mil (média entre 32 mil e 12 mil). 
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10. Conclusão 

Considerando as premissas assumidas e os dados dispostos publicamente, efetuando os 

cálculos de viabilidade, percebeu-se que o negócio proposto é viável sob as perspectivas 

econômicas, financeiras e operacionais. 

Sob a perspectiva econômica e mercadológica, por meio das pesquisas realizadas e dos dados 

obtidos, sob minuciosa análise, constatou-se que há mercado para o modelo de negócio, desde 

que sob os moldes explanados detalhadamente neste trabalho. 

Embora os dados operacionais não foram melhores explorados, a franqueadora disponibiliza 

apoio neste sentido quando o empreendedor iniciar seu processo de aquisição da franquia. 

Assim, mesmo em cenários e projeções pessimistas, é possível perceber que o negócio é 

sustentável e rentável, recomendando este investimento. 
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12. Anexos 

Cardápios 


























