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1 SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

Este plano de negócios tem como objetivo estudar a viabilidade financeira 

da implantação de uma franquia do restaurante Quiznos na cidade de Canoinhas 

Santa Catarina. Foi escolhido o restaurante Quiznos por tratar-se uma franquia 

de Fast-Food, o qual não existe atualmente na cidade, e por ter como referência 

produtos de baixa caloria/Light. 

A franquia Quiznos oferece como carro chefe sanduíches de fácil preparo 

e com variedades de sabores e rapidez na entrega os mesmos são 

desenvolvidos por chefs renomados e utilizando ingredientes de alta qualidade, 

os quais podem ser consumidos no local ou preparados para viagem. O cardápio 

ainda conta com Batatas fritas com formato diferenciado, Sorvetes, Sopas e 

Saladas. 

Após a análise financeira o projeto mostrou-se viável, com payback de 2 

ano e 1mês, VPL de R$601.183,59 e TIR 45,95% mostrando lucratividade sobre 

o montante total de R$280.000,00 investidos. 

O estudo de viabilidade será destinado a possíveis investidores que 

possuem o capital para o investimento inicial do negócio ou a busca de um sócio 

em potencial, mostrando detalhadamente a empresa e suas principais 

características além de um estudo sobre o mercado de alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras chave: plano de negócios, franquia, Quiznos, viabilidade financeira. 



2 DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO 

 

 A seguir será mostrado a definição do empreendimento, a franquia, 

missão, visão, valores, infraestrutura, logística, tecnologia adotada, pedido, 

segurança, controle de estoque, organização e treinamento. 

 

2.1 IDENTIFICAÇÕES DO NEGÓCIO 

 

Uma franquia é como uma licença para usar a marca e tecnologia de 

negócios na venda de determinados produtos ou serviços de uma empresa, 

cedidos mediante determinadas condições firmadas em “contrato de franquia”. 

Quem está cedendo os direitos é chamado franqueador e quem recebe 

franqueado. Muitas franquias nascem de negócios independentes que dão certo 

e são reinventados no formato de modelos de negócios de sucesso e fornecidos 

a outros empreendedores como franquias (Novo Negócio Startup , 2012 , p. 1) 

A Quiznos é uma rede de franquia Fast-Food de sanduíches tipo 

submarino (sanduíche feito com pão tipo baguete recheado com carne, queijo, 

tomate e condimentos), com ampla experiência no ramo alimentício, trabalha de 

forma inovadora, sempre buscando novas oportunidades, dedicando expressivo 

valor aos aspectos culinários e gastronômicos e prezando pela qualidade de vida 

saudável. 

Com o propósito de oferecer o melhor em sanduíche Premium, a Quiznos 

investe em produtos exclusivos e de alta qualidade. As suas receitas são 

desenvolvidas exclusivamente pela marca, o forno é patenteado pela rede 

americana e garante uma tostagem perfeita em 3 minutos. Até os pães, 

fabricados localmente, podem ser escolhidos pelo cliente entre os três sabores 

(pão integral, pão com ervas e o branco) e também entre os três tamanhos (14, 

21 e 28 cm) 

O primeiro QUIZNOS SUB foi aberto em 1981 em Dever, Capito Hill – 

Colorado. Em 1987 Rick Schaden e seu pai compraram todas as operações da 

franquia que já somavam 18 restaurantes. 

O processo de expansão da Quiznos no Brasil iniciou-se no 2º semestre 

de 2012, alavancou a venda de 80 franquias e a abertura de 18 nesse mesmo 



período. A rede hoje conta com 3.500 lojas em mais de 30 países que vivem a 

experiência Quiznos, tais como Brasil, Estados Unidos, Canadá , Índia , Arábia 

Saudita , Costa Rica, Panamá , Coréia do Sul , Rússia, Catar, Inglaterra entre 

outros. 

Informações do franqueado mostram que as lojas Quiznos maduras na 

América latina são entre 50% a 70% mais lucrativas por m2 que o principal 

concorrente. 

A Quiznos é uma marca moderna, que busca sempre inovar, buscando 

estar sempre à frente no mercado. Conhecida por ser a 2º maior rede do mundo 

de sanduíches submarino. 

 

2.2 MISSÃO 

Proporcionar a experiência do cliente cada vez mais relevante e 

diferenciada, o cliente “maravilhado” é a chave para um restaurante rentável. 

Não é começar grande ou ter o maior número de lojas e sim SER O MELHOR 

NO QUE FAZEMOS. 

 

2.3 VISÃO 

Ser reconhecido pelos seus produtos premium de excelente qualidade, 

sempre ouvindo e dando o máximo de suporte ao cliente. 

 

2.4 VALORES 

 

Empreendedor: responsabilidades pelo seu restaurante, suporte por seus 

resultados e aprender com seus sucessos e fracassos. 

 

Liderança: excelência dentro da sua comunidade, controle da franquia e 

dos membros da equipe. 

 

Experiência: usar seu conhecimento prévio para ter sucesso com o 

crescimento do negócio. 

 



Diligência: a cada dia dar o máximo de esforço e responder de forma 

proativa para mudanças e obter sucesso. 

 

Qualidade: proporcionar uma experiência para o cliente com excelente 

comida e um ambiente convidativo. 

 

2.5 INFRAESTRUTURA 

 

A franquia na cidade de Canoinhas – SC vai possui uma área total de 

70m2.  Com um ambiente principal onde serão atendidos os clientes que vão 

consumir no local, em uma área com mesas e cadeiras.  Caixa para realizar os 

pedidos e fazer o pagamento, banheiro com lavabo para os clientes e banheiro 

para empregados. 

 Toda a estrutura para o preparo dos sanduíches com os insumos e o 

exclusivo forno para tostagem e depósito para insumos e matérias de limpeza. 

Além de ar condicionado e em sua maioria com estacionamento próprio. 

 Todo o layout e equipamentos são de responsabilidade do franqueador, 

no investimento inicial já está incluso o projeto arquitetônico, sistema de 

exaustão, equipamentos, mobílias. Todos os restaurantes dispõem de internet 

wifi e seu horário de funcionamento é das 11:00h às 22:00h. Na figura 8 abaixo 

pode-se observar uma planta ilustrativa de um restaurante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 1: Imagem ilustrativa de uma planta da franquia Quiznos 

 

Fonte: Quiznos,2014 

 

Para locação do imóvel foi analisado o mercado imobiliário na cidade de 

canoinhas, buscando prioritariamente salas comercias, segue abaixo possível 

imóvel para locação da Imobiliária Cubas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 2: Imóvel Imobiliária Cubas 

 

Fonte: Imobiliária Cubas, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 3: Imóvel Imobiliária Cubas 

 

Fonte: Imobiliária Cubas, 2015 

 

2.6 LOGÍSTICA 

 

Para realizar o pedido, o cliente se dirige ao caixa e escolhe entre as 

várias opções de sanduíches, acompanhamentos e bebidas, no balcão é 

possível encontrar cardápio com os preços e opções disponíveis. No caso de 

pedido de sanduíche o cliente faz primeiramente a escolhe do tamanho do pão 

e posteriormente o tipo do pão, após é escolhido o sabor e se vai optar por 

acompanhamentos. Após realizar o pedido lhe é dado uma senha para aguardar 



o pedido, podendo se dirigir as mesas para aguardar. O preparo é rápido por 

todos os ingredientes estarem em fácil acesso e o forno de tostagem ser 

extremamente ágil. 

 

2.7 TECNOLOGIA ADOTADA 

 

Aproveitando os recursos disponíveis é utilizada cada tecnologia de 

acordo com o setor da franquia. Contando com exclusivo sistema de tostagem 

dos sanduíches, e formo para preparo dos pães no local.  

Com isso melhorando a gestão administrativa e eficiência de atendimento, 

aproveitando a crescente utilização das redes sociais para difundir a marca e 

atrair mais clientes. 

 

 

2.7.1 PROCESSAMENTO DE PEDIDOS 

 

A seqüência para realizar o pedido desde a entrada do cliente na loja: 

1. O cliente entra na franquia Quiznos e se dirige ao caixa. 

2. O cliente realiza o pedido, faz o pagamento e recebe um recibo com 

a sua senha. O cardápio está exposto em forma de folder no caixa ou telas em 

LCD com todas as opções. 

3. O cliente se dirige ao balcão ou cadeiras e aguarda a montagem 

do pedido, podendo ser entregue na mesa ou no balcão. 

 

 

2.7.2SEGURANÇA 

 

 Todos os produtos e equipamentos ficam para o lado de dentro do 

balcão, onde somente os funcionários têm acesso, o ambiente é monitorado com 

câmeras de segurança e os funcionários têm total visão de todas as mesas. Em 

sua maioria a franquia é instalada em local com várias lojas anexas que contam 

com segurança para monitoramento. 

 



2.8 GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ESTOQUES 

 

Todos os insumos utilizados na franquia são fornecidos pelo franqueador, 

nenhum produto diferenciado pode ser comprado sem autorização do mesmo. 

Os fornecedores são homologados e realizam entregas em todo o brasil. 

Informação como data de compra, quantidade e data de vencimento são 

registrados para o controle do estoque e da demanda. 

 O software utilizado para o controle do estoque é o disponibilizado 

pelo franqueador, o qual só é informado após fechamento de contrato. 

 

 

2.9 ORGANIZAÇÃO 

 

A franquia consta com uma estrutura organizacional simples visando um 

atendimento eficiente e satisfação do cliente. Conforme informações do 

franqueador as lojas possuem de 4 a 6 funcionários dependendo do tamanho e 

potencial. No caso da loja em canoinhas como será de pequeno porte serão 4 

funcionários como descrito na Figura a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor do Trabalho, 2015 

 

Gerente: Responsável por toda a gestão da franquia, coordenar a logística 

, operações e controle financeiro. Realizar a gestão da franquia e orientações 
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Figura 4:Estrutura Organizacional 



aos demais funcionários, o qual juntamente com os outros são contratados pela 

franquia.  

Atendente de caixa: encarregado de receber os pedidos e fazer a 

cobrança aos clientes. 

Atendente de Balcão: Responsável por preparar os pedidos e fazer a 

entrega para os clientes. 

Atendente das mesas/balcão:  Responsável pela limpeza das mesas, 

além de ajudar o atendente de balcão quando a demanda de pedidos estiver 

alta. 

 

2.10 TREINAMENTO 

 

 O treinamento dos funcionários é definido por franqueador, a 

contratação dos funcionários é feita no local da abertura da franquia. Os mesmos 

são enviados para o centro de treinamento localizado na cidade de Curitiba – PR 

onde recebem o treinamento por 25 dias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

A análise de mercado é um dos componentes do plano de negócios que 

está relacionado ao marketing da organização. Ela apresenta o entendimento do 

mercado da empresa, seus clientes, seus concorrentes enquanto a empresa 

conhece, em dados e informações, o mercado onde atua. 

 

 

3.1 ANÁLISE SETORIAL 

 

A Associação Brasileira de Franchising anunciou os números 

consolidados sobre o desempenho das redes de franquia que atuam no País. 

Anualmente, a entidade pesquisa o setor com o intuito de subsidiar os 

empresários em suas decisões de negócio. Os dados divulgados pela ABF 

balizam o setor e são utilizados pelo mercado, instituições financeiras, governo 

e entidades internacionais. 

O faturamento total do setor atingiu R$ 115 bilhões no ano de 2013, o que 

representa um crescimento de11,9% em relação ao ano de 2012. Mais uma vez, 

o franchising brasileiro obtém um desempenho positivo, diversas vezes superior 

ao PIB nacional, que neste período cresceu 2,3%, segundo dados divulgados 

recentemente pelo IBGE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico 1:Faturamento do setor de Franchising 

 

Fonte:ABF – Associação Brasileira de Franchising, 2014 

 

Gráfico 2:Crescimento Franquia x Crescimento PIB 

 

Fonte:ABF – Associação Brasileira de Franchising, 2014 

 

De acordo com o levantamento, o número de redes em operação no País é 

de 2.703, um aumento de 11,4% em relação ao ano de 2012. Só em 2013, 277 

novas franquias surgiram no mercado. O franchising brasileiro ocupa a terceira 

colocação no ranking do World Franchise Council, em número de marcas, atrás 

apenas da China e Coréia do Sul.  

O segmento de Alimentação, um dos mais expressivos e consolidados do 

universo das franquias, cresceu 16,6% e vem apresentando taxas de 



crescimento acentuado todos os anos. A estabilidade econômica nacional 

proporcionou um aumento considerável do food service, ou seja, no mercado da 

alimentação fora do lar. Segundo informações da Associação Brasileira de 

Franchising em 2013, do gasto com alimentação das famílias, mais de 30% 

foram feitos fora do lar. Como conseqüência, o food service cresceu 9,8%, de 

acordo com o Anuário Brasileiro da Alimentação Fora do Lar. 

 

 

''Fast-food saudável'' é nova tendência 

 

Fast-food saudável parece uma contradição de termos, mas é uma 

tendência que vem ganhando força. Pesquisas apontam que, ao mesmo tempo 

em que buscam uma alimentação rápida, os consumidores estão preocupados 

com o conteúdo nutricional de sua refeição e o efeito que ela terá em sua saúde. 

De olho nesse mercado, novas redes estão surgindo, outras ampliaram suas 

lojas e algumas reformularam o cardápio. O mercado de sanduíches naturais 

está entre os mais procurados em se tratando de alimentação saudável segundo 

informações do jornal Estadão. 

�

3.2 ANÁLISE DA DEMANDA 

 

Saúde e bem-estar: com níveis de obesidade cada vez maiores, os 

brasileiros estão se guiando por esses dois pilares também na hora de se 

alimentar. Uma pesquisa nacional, feita pela Fiesp com o Ibope, mostrou que 

quase 70% dos brasileiros estão acostumados a ler rótulos de alimentos e 32% 

fazem escolhas com base nos nutrientes que vão ingerir. Esta constante busca 

por uma alimentação mais equilibrada e saudável tem impulsionado o mercado 

de negócios e franquias. 

 

Alimentação Fora do Lar 

 

Conforme dados da última pesquisa de orçamento familiar (POF) 

elaborada pelo IBGE, mais de 1/4 das refeições no Brasil são consumidas fora 



do lar. Nos grandes centros urbanos passa de 1/3. Isso significa que o potencial 

de crescimento desse mercado é promissor quando comparado à realidade 

norte-americana, no qual o setor responde atualmente por mais de 60% das 

refeições. 

 

Gráfico 3:Número de transações/dia na alimentação fora do lar(milhões) 

 

Fonte: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, 2014 

 

Falta de tempo para preparação da comida em casa e busca por maior 

conveniência foram fatores que incentivaram o crescimento da Alimentação Fora 

do Lar (Food Service). Informações do IBGE e da Fipe mostram que em 1971 o 

tempo médio de preparação das refeições no Brasil era de duas horas diárias, 

reduzindo para 15 minutos. 

Colaborou também para o crescimento do setor a maior participação das 

mulheres na população economicamente ativa (48% em 2012), o aumento de 



pessoas morando sozinhas e a diminuição do número médio de habitantes por 

residência (3 pessoas em 2012). 

A cidade de Canoinhas-SC tem potencial para a instalação da franquia no 

que se refere a demanda por refeições saudáveis e rápidas, pois não existe 

nenhuma rede de fast food na cidade, os locais de alimentação são em sua 

maioria pizzarias e lanchonetes, nas quais as refeições são calóricas e com 

conteúdo nutricional baixo. A franquia Quisnoz vai atender a todos os públicos 

em especial as pessoas que estão preocupadas com a saúde e bem estar e 

buscam uma refeição saudável e light. A agilidade no preparo da refeição e o 

fator saudável é sem dúvida um diferencial da franquia. 

Informações do IBGE estimam que em 2014 a população de canoinhas 

fosse de 54.079 pessoas e o Valor do rendimento nominal médio mensal dos 

domicílios particulares permanentes com rendimento domiciliar, por situação do 

domicílio – Urbana é de R$2.458,49. Com uma população com maior poder 

aquisitivo o percentual de alimentação fora de casa cresce. O foco principal é 

atender o público das classes A, B e C de todas as idades. 

 

3.3 ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA 

 

Concorrência é a disputa entre produtores de um mesmo bem ou serviço 

com vistas a angariar a maior parcela do mercado possível. As principais 

variáveis que orientam o jogo mercadológico da concorrência são o preço, a 

qualidade do produto, a disponibilidade nos pontos de venda e a imagem de que 

o produto goza junto aos consumidores. Assim, as atividades que dizem respeito 

diretamente à imagem do produto, como a publicidade e a programação visual, 

são tão estratégicas quanto a distribuição e o preço. 

Fonte: (Portal Educação – Conhecimento para mudar a vida, 2013 , p.1) 

 

Concorrência direta não existe na cidade de Canoinhas em se tratando de 

fast food de lanches com reduzida quantidade de gordura, pois nenhum 

estabelecimento oferece esse estilo de lanche, uma vez que a grande maioria 

são lanchonetes e pizzarias. O concorrente direto mais próximo da cidade fica a 

mais de 40 minutos de carro, tornando-se inviável. 



A seguir é possível observar a descrição dos considerados concorrentes 

atuais, as lanchonetes, nas quais foram pesquisados o lanche mais pedido e o 

lanche com menor preço, e nas pizzarias foi levantado o preço da pizza pequena 

com um dos sabores mais pedidos. 

As pesquisas foram presenciais e via telefone nos estabelecimentos 

analisados. 

 

·  Kikão Lanches : Lanchonete com poucos anos de tradição, 

cardápio com diversas opções de lanches, o preço do X- Salada é de  

R$10,00, que é o pedido mais freqüente do estabelecimento. 

 

Quadro 1:Análise do Kikão Lanches 

Pontos fortes Pontos Fracos 

Grande variedade de opções de 
lanches; 

Pouca tradição; 

Fonte: Autor do Trabalho, 2015 

 

·  Hilário Lanches: A lanchonete de maior tradição e nome na 

cidade,há pouco tempo atrás mudou a localização, agora atendendo na região 

central da cidade. Preço do x – Salada é de R$11,50. 

 

 

Quadro 2:Análise do Hilário Lanches 

Pontos fortes Pontos Fracos 

Grande movimento de pessoas, 
referência em lanches; 

Dias de grande movimento o 
atendimento fica prejudicado;  

    Fonte: Autor do Trabalho, 2015 

 

 

·  Restaurante Doces E Fricotes: Restaurante de tradição e ponto de 

encontro de jovens e adultos. Pode ser locado para eventos e serve lanches, 

almoço e jantar. Alguns dias da semana possuem café colonial. 

O x –Salada tem o valor de R$9,95. 

 

 



Quadro 3:Análise do Restaurante Doces e Fricotes 

Pontos fortes Pontos Fracos 

Ambiente descontraído, 
localização, grande fluxo de 
pessoas; 

Dias de grande movimento o 

atendimento fica prejudicado; 

    Fonte: Autor do trabalho, 2015 

 

·  V12 Pizzaria: Pizzaria que está em constante crescimento, faz 

parte da Marca V12 que conta com casa noturna e churrascaria, o que faz com 

que a marca seja reconhecida e forte na região. Preço médio da pizza pequena 

com maior pedido é de R$24,00. 

 

Quadro 4:Análise da V12 Pizzaria 

Pontos fortes Pontos Fracos 

Variedade de sabores, marca forte. Não tem rodízio; 

    Fonte: Autor do Trabalho, 2015 

 

·  Pizzaria Dragon: Uma das pizzarias com maior movimento.Oferece 

sabores diferenciados no cardápio. Preço médio da pizza pequena com maior 

pedido é de R$22,00. 

 

 

Quadro 5:Análise da Pizzaria Dragon 

Pontos fortes Pontos Fracos 

Trabalha com o sistema de rodízio, 

grande variedade de sabores; 

Dias de grande movimento o 
atendimento fica prejudicado; 

    Fonte: Autor do Trabalho, 2015 

 

 

 

 

 

 

 



·  Pizzaria Casarão: Pizzaria de tradição, com boa localização. Preço 

médio da pizza pequena com maior pedido é de R$21,00. 

 

 

Quadro 6:Análise da Pizzaria Casarão 

Pontos fortes Pontos Fracos 

Tradição, aberta em horários 
diferenciados;  

Ambiente ultrapassado; 

    Fonte: Autor do Trabalho, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 PLANO DE MARKETING 

 

Descrição detalhada, diferencial e vantagem competitiva, produtos 

vendidos, além da estratégia de marketing para divulgação da marca e do 

produto. 

 

4.1 DESCRIÇÃO DETALHADA 

 

A franquia de sanduíches naturais Quiznos traz uma idéia inovadora, pois 

vai ser a primeira rede de fast food de sanduíches da cidade. Oferece uma 

variedade de opções de sanduíches de diversos sabores e combinações, onde 

o cliente pode além do sanduíche, montar um combo com bebida e 

acompanhamentos. Ainda existem as opções de saladas e sobremesas. 

O cliente tem a opção de consumir no próprio local, em um ambiente 

agradável com amplo espaço, ar condicionado e internet wi-fi liberada, ou levar 

para viagem. 

O horário de atendimento é das 10:00 às 22:00 dividido em períodos de 2 

turnos, a loja contará com funcionários bem treinados, prezando pelo bom 

atendimento, facilidade e agilidade. 

Após pesquisa com outros franqueados avaliou-se que o horário de 

funcionamento é flexível nas diversas franquias.  

Além disso, os clientes têm a comodidade de estacionamento gratuito 

enquanto estiverem consumindo sua refeição. 

A limpeza do local é realizada pelos próprios funcionários. A manutenção 

de equipamentos é responsabilidade do franqueador. 

 

4.2 VANTAGEM COMPETITIVA 

 

 A franquia Quiznos será a primeira rede de fast food da região, 

atendendo não somente a cidade de Canoinhas, mas também cidades próximas. 

O principal diferencial é oferecer sanduíches naturais de preparo rápido e frescos 

com excelente qualidade e sabor. 



O cliente tem várias opções de pedidos divididos em quatro categorias de 

sanduíches, os clássicos, leves, Premium e especiais, todos podendo ser 

montados com a opção de combo, com bebida e acompanhamento.  

A franquia dispõe de 3 opções de tamanho do pão:  28cm,21cm e 14cm, 

além de 5 opções de sabores, que são o branco, integral, ervas, parmesão e 

alecrim com gergelim. 

O maior volume de vendas é do sanduíche do dia, de 14 cm, com valor 

tabelado, sendo um sabor diferente para cada dia da semana.  

O aporte a sociedade da cidade de Canoinhas será através do marketing 

da franquia, por se tratar de cidade menor com atrativos para o consumidor e 

campanhas diretas. 

 

4.3 PRODUTOS VENDIDOS 

 

A franquia Quiznos tem o foco de suas vendas nos sanduíches com a 

opção de combo. Os preços individuais são apresentados nas imagens abaixo, 

preços tabelados pelo franqueador. 

 

 

Figura 5: Tabela de preços dos sanduíches Clássicos e Leves 

 

Fonte: Franquia Quiznos, 2014 



 

 

 

Figura 6: Tabela de preços dos sanduíches Premium e Especiais 

 

Fonte: Franquia Quiznos, 2014 

 

Figura 7:Tabela de preços do combo 



 

Fonte: Franquia Quiznos, 2014 

Os preços adotados são todos estipulados pelo franqueador, a franquia não 

tem direito a alterações por contrato. Em anexo o cardápio completo. 

 

4.4 ANÁLISE SWOT 

 

A Análise SWOT é uma ferramenta utilizada para fazer análise de cenário 

(ou análise de ambiente), sendo usada como base para gestão e planejamento 

estratégico de uma corporação ou empresa, mas podendo, devido a sua 

simplicidade, ser utilizada para qualquer tipo de análise de cenário, desde a 

criação de um blog à gestão de uma multinacional. O termo SWOT é uma sigla 

oriunda do idioma inglês, e é um acrónimo de Forças (Strengths), Fraquezas 

(Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats).(Wikipedia , 

2015, p.1) 

 



4.4.1 ANÁLISE DO AMBIENTE INTERNO 

 

 

Quadro 7:Forças e Fraquezas 

Forças Fraquezas  

Marca forte no mercado Não trabalha com delivery 

Opções acessíveis para todos os 

públicos  

Não tem drive thru 

Treinamento qualificado Sobras de matérias primas são 

descartadas 

Suporte total do franqueador, desde 

a abertura. 

Exclusividade com marcar chave, 

não podendo vender outras. 

Publicidade com grande abrangência  Atraso dos fornecedores por 

decorrência da distância. 

Agilidade no atendimento  

Fonte: Autor do Trabalho, 2015 

 

 

4.4.2 ANÁLISE DO AMBIENTE EXTERNO 

 

Quadro 8:Oportunidades e Ameaças 

Oportunidades  Ameaças 

Única franquia de comidas 

light/natural 

Capacidade de atração da cidade 

Únicos fast food da cidade e região Risco de rejeição por parte da 

população 

Localização no centro da cidade e 

perto de universidade 

Concorrência com o mesmo formato 

Marca conhecida mundialmente  

Fonte: Autor do Trabalho, 2015 

 



4.4.3 COMO MINIMIZAR AS FRAQUEZAS 

 

·  Locomoção em cidade pequena é rápida, sendo assim a maioria 

dos clientes dos estabelecimentos retira o pedido no local. 

·  Pedidos realizados por telefone é a grande maioria. 

·  Realizar sociedade com creches e pequenas escolas. 

·  As marcas utilizadas são de conhecimento mundial, tendo produtos 

equivalentes com os demais. 

·  Acordo do franqueador com produtores locais para fornecimento 

emergencial. 

 

4.5 FORÇAS DE PORTER  

 

 Por se tratar de uma rede de franquias, o poder de barganha do 

fornecedor é baixo ou quase nulo, pois a franquia é responsável em repassar 

para o franqueado todas as informações e tecnologias adotadas. Não existe 

rivalidade direta no ramo de sanduíches naturais na cidade de Canoinhas, 

apenas lanchonetes e pizzarias que oferecem outro tipo de produto. 

 A maior ameaça que pode ocorrer é a instalação de outro franquia ou 

concorrente que ofereça o mesmo tipo de produto como, por exemplo, a rede 

Subway , e não existe produto substituto pois todos os estabelecimentos da 

cidade dispõem de produtos diferentes, não segundo a linha natural. 

 

4.6 ESTRATÉGIA DE MARKETING 

 

Todo o plano de marketing da franquia é responsabilidade do franqueador 

o qual informou via e-mail ou através do site, existe um fundo de marketing de 

4% sobre o faturamento bruto. Utilizando as redes sociais e os principais meios 

de comunicação para introduzir mais a marca no mercado, por se tratar de uma 

cidade pequena, Canoinhas atinge um maior público utilizando meios de 

comunicação como rádios, jornais regionais e outdoors, os quais podem ser 

tratados direito com o franqueado para serem utilizados. 



 

4.6.1 LOGO MARCA 

 

A seguir na figura 6 a logo marca da franquia Quiznos. 

 

Figura 8:Logo marca da Quiznos 

 

Fonte: Site Quiznos, 2014 

 

4.6.2 SITE DA EMPRESA 

 

O site da franquia tem como objetivo apresentar o produto para o 

consumidor, mostrar o menu completo com tabela nutricional, localizar a loja 

mais próxima, como ser um franqueado e contato com a empresa. A figura 7 

abaixo mostra o layout do site. 

 

Figura 9:Site da Quiznos 



 

Fonte: Autor do Trabalho, 2014 

�

4.6.3 ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO 

 

A divulgação é responsabilidade do franqueador, que utiliza os meios de 

comunicação abaixo: 

·  Site oficial para divulgar os produtos; 

·  Redes sociais que são atualizadas freqüentemente (Facebook, Twitter); 

·  Folders que são entregues nas próprias lojas com promoções; 

·  Radio, revistas e Jornais. 

 

Para a inauguração da franquia o valor do investimento já está incluso no 

valor total, citado como Verba de marketing para inauguração. 

 

 

 



5 PLANO FINANCEIRO  

 O estudo financeiro consiste em verificar a viabilidade do negócio 

analisando os principais elementos. Esses elementos que definem a tomada de 

decisão, mostrando ser viável ou inviável e os investimentos para a implantação. 

 

5.1 PROJEÇÃO DE VENDAS 

 

 A projeção das vendas foi informada pelo franqueador, o qual 

disponibilizou os dados do ticket médio e a quantidade de refeições por dia ou 

operações diárias. O ticket médio está entre R$9,00 e R$14,00 e as operações 

diárias estão entre 300 à 450, tomando como referência uma franquia de 

pequeno porte que será a da cidade de Canoinhas, foi adotada o ticket de R$9,00 

e 300 operações diárias. 

A franquia funcionará todos os dias da semana das 11:00 as 22:00hs. A 

tabela 1 a seguir mostra a estimativa do número de atendimentos por horário. 

 

 

 

Tabela 1 : Quantidade de atendimento por horário 

 

 Fonte: Autor do Trabalho, 2015 

 

 



Os cálculos foram feitos com base em três cenários distintos: Cenário 

Realista utilizando o atendimento total diário; cenário pessimista no qual se 

previu uma redução de 15% no número de atendimentos; e o cenário otimista no 

qual considerou um aumento de 15% no número de vendas. 

Em virtude da empresa ser desconhecida no primeiro ano considerou-se 

uma redução de 30% no número de atendimentos previstos. No segundo ano 

espera-se alcançar o número de vendas previstas. No terceiro ano estima-se um 

aumento de 10% em relação ao segundo ano e no quarto e quinto ano é previsto 

um aumento de 5% em relação ao terneiro ano. 

Em todos os cenários foi adotada uma projeção de vendas iguais em 

todos os meses. 

Nas tabelas a seguir apresenta-se uma previsão de vendas para os cinco 

anos da franquia. 

 

 

 

 

 

 



Tabela 2 : Previsão de vendas para o ano 1 , 2 e 3 

������	���������� � ������ ������	���������� � ������ ������	���������� � ������

�������	����������� �� � �������	����������� �� � �������	����������� �� �

�����	������������������	����� ��� � �����	������������������	����� ��� � �����	������������������	����� �� � �

 ������	���	� !"� �  ������	���	� !"� �  ������	���	� !" � �

#	�������#�
$�������� "!�� � #	�������#�
$�������� ���� � #	�������#�
$�������� ��� � �

���	��#�
$��� %��	� �&�'(��� � ���	��#�
$��� %��	� �&�'(��� � ���	��#�
$��� %��	� �&�'(�� � �

         

#	����������� �&�)*�+,��(��� � #	����������� �&�'-"+���(��� � #	����������� �&�!+�)'+"��(�� � �

         

������	������������./!012� �� ������ ������	������������./!012� �� ������ ������	������������./!012� �� ������

�������	����������� �  �������	����������� �  �������	����������� �  

�����	������������������	����� ��� � �����	������������������	����� ��� � �����	������������������	����� �� � �

 ������	���	� !"� �  ������	���	� !"� �  ������	���	� !" � �

#	�������#�
$�������� !-'� � #	�������#�
$�������� "00� � #	�������#�
$�������� "*! � �

���	��#�
$��� %��	� �&�'(��� � ���	��#�
$��� %��	� �&�'(��� � ���	��#�
$��� %��	� �&�'(�� � �

         

#	����������� �&�0-'+')�(��� � #	����������� �&�*")+"��(��� � #	����������� �&�'!�+,,�(�� � �

 �� �  �� �  �� �

������	�3��������.4!012� �� ������ ������	�3��������.4!012� �� ������ ������	�3��������.4!012� �� ������

�������	����������� �  �������	����������� �  �������	����������� �  

�����	������������������	����� ��� � �����	������������������	����� ��� � �����	������������������	����� �� � �

 ������	���	� !"� �  ������	���	� !"� �  ������	���	� !" � �

#	�������#�
$�������� ","� � #	�������#�
$�������� �,0� � #	�������#�
$�������� �*� � �

���	��#�
$��� %��	� �&�'(��� � ���	��#�
$��� %��	� �&�'(��� � ���	��#�
$��� %��	� �&�'(�� � �

         

#	����������� �&�-*,+�*�(��� � #	����������� �&�!+!!-+*��(��� � #	����������� �&�!+"�!+"��(�� � �

Fonte: Autor do Trabalho, 2015 



Tabela 3 : Previsão de vendas para o ano 4 e 5 
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Fonte: Autor do Trabalho, 2015



No gráfico 4 a seguir é mostrado a projeção das receitas no cenário 

realista nos cinco anos de operação. 

 

Gráfico 4: Projeção das receitas 

 

 Fonte: Autor do Trabalho, 2015 

 

5.2 PROJEÇÃO DE INVESTIMENTOS 

 

 A seguir as informações de investimento tais como valor para iniciar 

a franquia e o que está incluso, informações disponibilizadas pelo franqueador.  
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5.3 PROJEÇÃO DE DESPEASS FIXAS 

 

 Na tabela 4 a seguir, encontra-se as despesas fixas da franquia tais 

como telefone, internet, água, luz além dos gastos com folha de pagamento dos 

funcionários. Ainda foi incluído despesas com aluguel que foi simulado um 

contrato de 5 anos e no item outros está incluído material de limpeza, 

manutenção/reparos e matérias de escritório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 4 : Projeção de despesas fixas 

 

Fonte: Autor do Trabalho, 2015 

 

Na tabela 5 pode-se conferir a alíquota para fins de recolhimento do INSS. 

 

 

Tabela 5 : Tabela de porcentagem de desconto INSS sobre salário bruto do 

empregado 

 

Fonte: Ministério da Previdência Social, 2014 

 

Segundo informações do site do Intersindical Patronal de Blumenau e 

região está estabelecido o salário normativo ou piso salarial aos integrantes da 

categoria profissional, a partir da admissão, no valor de R$1.090,00 (um  mil e 

noventa reais) 

Para o reajuste do aluguei foi dotado como indicador o IGP-M 2014, 

conforme tabela abaixo. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Tabela 6 : Índice geral de preços do mercado - igp-m  2014 

 

Fonte: Portal Brasil, 2014 

 

 

5.4 PROJEÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS VARIÁVEIS 

 

 De acordo com a legislação a franquia Quiznos se encaixa na 

tabela do simples nacional. O Simples Nacional é um regime compartilhado de 

arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicável às Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte, previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006. Na tabela 7 abaixo consta em destaque as porcentagens 

aplicadas de acordo com a receita ao longo dos anos. 

 

 



 

Tabela 7 : Tabela do Simples Nacional 

 

Fonte: Portal Tributário, 2012  

  

O CPV ou custo produtos vendidos na franquia Quiznos equivale a 40% 

da receita liquida, conforme informações do franqueado e análise de alguns 

concorrentes. 

 

5.5 PROJEÇÃO DA DEMOSTRAÇÃO DE RESULTADO 

 

A tabela 8 a seguir mostra o demonstrativo de resultado da franquia 

Quiznos na cidade de Canoinhas – SC utilizando o cenário realista ao longo dos 

cincos anos de operação. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 8 : Projeção da Demonstração de Resultados 

 

Fonte: Autor do Trabalho, 2015 

 

5.6 ANÁLISE DO INVESTIMENTO 

 

 Na sequência será apresentada a análise do investimento indicado 

o Payback , VLP e TIR do negócio para ter uma análise completa e assim poder 

tomar a decisão de investir ou não. 

 

 

5.6.1 PAYBACK 

 

Payback quer dizer pagar de volta, e isso é exatamente o que o critério 

avalia : o tempo que o investimento leva para pagar de volta ao seu dono o 

investimento inicial. De acordo com a análise realizada o retorno do investimento 

é de 1 ano e 9 meses para a franquia Quiznos na cidade de Canoinhas – SC. 

Conforme a tabela 9 a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Tabela 9 : Tabela Payback 

 

Fonte: Autor do Trabalho, 2015 

 

Tabela 10 : Payback  

 

Fonte : Autor do Trabalho, 2015 

 

5.6.2 VALOR PRESENTE LÍQUIDO – VPL 

 

O valor presente líquido (VPL) é uma função utilizada na análise da 

viabilidade de um projeto de investimento. Ele é definido como o somatório dos 

valores presentes dos fluxos estimados de uma aplicação, calculados a partir de 

uma taxa dada e de seu período de duração.  

Na análise foi utilizada a taxa de 12% (taxa mínima de atratividade – TMA) 

que seria quanto o investidor conseguiria de rendimento caso aplica-se em fundo 

de investimento ou tesouro direto. Após os cinco anos de operação o VPL 

calculado foi igual à VPL R$ 601.183,59. É um resultado muito interessante pois 

ficou com um lucro considerável, o projeto vale mais do que custa. 

 

Tabela 11 : Valor Presente Liquido 

TMA !"1 �
VPL R$ 601.183,59 

Fonte: Autor do Trabalho, 2015 

 



5.6.3 TAXA INTERNA DE RETORNO – TIR 

 

 A TIR é um indicador que representa a rentabilidade do projeto em 

percentual, queremos saber se o projeto apresenta taxas de retorno maiores ou 

menores que a taxa de seu custo de capital, a TIR deve ser maior que a TMA do 

projeto para ser viável.  No projeto analisado a TIR foi de 45,95% , sendo 

claramente maior que a taxa mínima de investimento (TMA), mostrando ser um 

investimento atraente. 

 

 

Tabela 12 : Taxa interna de retorno 

#7��� ,0('01 �
Fonte: Autor do Trabalho, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 CONCLUSÃO 

 

Após o termino do plano de negócios analisados todos os parâmetros, 

concluiu-se que o projeto demonstra viabilidade econômica financeira 

satisfatória e dentro da margem do franqueador, assim qualquer investidor 

disposto a alocar seus recursos na franquia terá um retorno de capital. 

Foi demonstrado que a franquia tem grande potencial na cidade de 

Caninhas – SC por ser a primeira a oferecer alimentos naturais e fast food. Ainda 

foi abordado no plano operacional todas as questões de infra-estrutura , logística 

e estrutura do pessoal. No plano financeiro analisando o cenário realista 

observamos que a franquia terá bom desempenho, tendo um payback de 1 ano 

e 9 meses que certamente é atrativo, uma VPL de R$ 601.183,59 e TIR de 

45,95% o que mostra ser viável e um excelente investimento. 
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ANEXOS: 

Cardápio completo da franquia Quiznos da cidade de Curitiba 

 



Perfil do Franqueado, Suporte e Etapas para abertura da franquia. 

 

 

 

 



 


