
 

 

 

 
 

 

 

 

APRESENTAÇÃO DA REDE DE FRANQUIAS 



HISTÓRICO 

 

 

 
 

BEM-VINDO À REDE CIA DO PEIXE! 
APRESENTAÇÃO INICIAL A FRANQUEADOS POTENCIAIS 

 
 
 
 
 

Transformando sonhos em realidade. 

Assim nasceu a CIA DO PEIXE! 
 
 
 
 
 



HISTÓRICO 

 

 

 
 

A marca CIA DO PEIXE foi criada em 1999 em Balnário Camboriú/SC e hoje, é conhecida 
Nacionalmente, e não há quem não conheça a marca na região do valle do Itajaí/SC. 
 
CIA DO PEIXE foi o pioneiro e ainda é um dos únicos a oferecer na região de Santa 
Catarina o tradicional Buffet de Sushi e sashimis livre com preços justos para Balneário 
Camboriú/SC. 



OBJETIVOS 

 

 

 

 

A CIA DO PEIXE é uma empresa do segmento de restaurante sediada em Balneário 
Camboriú, Santa Catarina, com a proposta de conceder a terceiros o direito de uso de sua 
marca e know-how, oferecendo acesso a um negócio de sucesso para empreendedores 
cuidadosamente selecionados! 

 
A empresa franqueadora doravante comercializará seus produtos exclusivamente por 
intermédio de sua rede de unidades próprias e franqueadas, sob sua marca CIA DO 
PEIXE. 



NOSSA PROPOSTA 

 

 

 

A partir de 2021, CIA DO PEIXE passa a franquear a terceiros o direito de comercializar 
seus deliciosos produtos. 

 
A Franquia oferece como diferencial o abastecimento e o suporte de gestão das lojas 
aos franqueados. Serão orientados e direcionados todos os processos de gestão, desde 
o estudo da implementação da loja, passando pelo processo de instalação, compras, 
treinamentos, gestão operacional, financeira e comercial. 

 
Tudo isso baseado em modernos sistemas de controle de gestão, além da estrutura de 
RH da Franquia, com atuação permanente dos diretores e demais colaboradores da 
franquia focados no sucesso de cada unidade franqueada. 

 
O Grupo criou uma rede de franquias, iniciando num raio de 1000 km de sua sede em 
Balneário Camboriú e partindo progressivamente para o resto do Brasil, seguindo os 
padrões de organização, mix de produtos de qualidade e preços acessíveis. 



NOSSOS DIFERENCIAIS 

 

 

 

• Nossa linha de produtos é composta de diferentes categorias de produtos, 
num total de dezenas de itens que estão em constante mudança. 
• Nosso público alvo é composto de modo predominante por famílias das 
classes A, B e C, embora nossas unidades sejam acessíveis e atraentes para a 
população em geral. 
• Possuimos o app próprio do restaurante para delivery, bem como o app 
Cashback ao cliente; 
• A grande maioria dos produtos vendidos são autoexplicativos, porém alguns 
requerem venda assistida, pois devem ser servidos ao cliente. 
• O FRANQUEADOR comercializa uma ampla variedade de produtos de 
qualidade a preços muito acessíveis, e abastece os pontos de venda 
diretamente ou por intermédio de fornecedores homologados de itens que 
complementam e compõem nosso mix. 
• A margem de lucro atraente decorre do custo operacional do negócio 
relativamente competitivo do volume de vendas que vem sendo obtido por 
cada unidade atualmente em operação. 



MISSÃO E VISÃO 

 

 

 

 

Missão 

Oferecer um ambiente aconchegante e diferenciado, com excelência em atendimento, 
qualidade de produtos e serviços que proporcionem momentos de felicidade para as 
pessoas, tornando-se um lugar único. 

 
Visão 

Tornar-se referência em nosso segmento, destacando-se pelas melhores lojas, equipes  e 
produtos, almejando crescimento e rentabilidade, com a expansão no mercado por meio 
da abertura de unidades franqueadas. 



NOSSOS VALORES 

 

 

 
 
 

Valorização humana entre clientes e colaboradores com muita inovação e qualidade, 
fazendo a nossa equipe superar todos os obstáculos. 

 

• Honrar nossos compromissos 
• Amar o que fazemos 
• Trabalhar com a ética, respeito e honestidade 
• Proatividade 
• Qualidade 
• Trabalho em equipe 
• Confiança 

 
Por tudo isso e muito mais, CIA DO PEIXE é a marca que identificará a melhor 

operação de RESTAURANTE de BUFFET DE SUSHI E SASHIMI de sua 
cidade! 



POTENCIAL DE MERCADO NO BRASIL 

 

 

 

• O potencial do mercado de atuação da rede CIA DO PEIXE decorre do extraordinário 
grau de aceitação dos produtos e do conceito de negócio obtido nas atuais unidades, 
por ofertar produtos saborosos e de qualidade superior, preparados ao gosto do 
cliente. 

• O crescente mercado de alimentação fora do lar é potencialmente favorável para o 
CIA DO PEIXE, que atende em diferentes horários de acordo com o comportamento 
da demanda. 

• O cardápio e mix de produtos ofertados geram volume de venda e ticket médio acima 
da média de mercado demonstrando o potencial do negócio. 

• Buscamos abrir unidades em praças a partir de 50 mil habitantes num raio de 1000 
Km a partir da cidade de Balneário Camboriu (SC). 



ALGUNS DIFERENCIAIS 

 

 

 

 

 Além dos diferenciais em atendimento, linhas de produto, fidelização e bom valor 
médio de compras por cliente, a rede CIA DO PEIXE se diferencia pelo formato 
restaurante dimensionado para um ponto de venda estratégico, sendo um local 
acessível a qualquer público. 

 A empresa procura criar uma linha de produtos para um público de perfil amplo, 
buscando identificar os gostos e preferências da maioria da população em geral, 
pertencentes à classe A/B e consumidor de cafés e doces numa linha gourmet, 
sendo este nosso público-alvo primário. 

 CIA DO PEIXE é atraente para pessoas que valorizam qualidade, preço e variedade 
de produtos disponíveis num único espaço comercial. 



LINHAS DE PRODUTOS 

 

 

 

 

 
A CIA DO PEIXE atua no segmento de restaurante. Os produtos são classificados em 
categorias distintas, sempre prestando um atendimento diferenciado num ambiente 
aconchegante. 
No caso das operações franqueadas, a linha de produtos a ser trabalhada será 
composta pela linha de produtos que consta em todas as unidades da rede. 



PRODUTOS 

 

 

 
 

 

 
Como é sabído o Buffet de Sushi e sashimi é o mais FAMOSO entre os clientes do restaurante. Nele servimos 

mais de 30 variedades de Sushis contemporâneos; sashimis liberados (salmão, atum, peixe branco); yakissoba 

de carne e de frutos do mar; temakis; pratos quentes; frutos do mar como: isca de peixe, peixe recheado 

assado, filé de peixe grelhado; arroz, massas; skin, sobremesas, fondue de chocolate com frutas e muito mais. 

E ainda, possuímos pratos a la carte para todos os gostos, como picanha, mignon, lagosta, camarão e etc.  
 



DIVULGAÇÃO PROMOCIONAL DOS PRODUTOS 

 

 

Exemplos de divulgação no ponto de venda e mídias sociais 
 

 

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                



SERVIÇOS OFERECIDOS AO FRANQUEADO 

 

 

 

 

• Transferência do direito de uso da marca, logotipo e outros sinais visuais característicos 

• Exclusividade territorial em determinado bairro/ cidade ou região, com possibilidade de 
obter preferência em territórios contíguos; 

• Serviço (opcional) de apoio à seleção e avaliação de pontos comerciais (geomarketing); 

• Orientação no projeto decoração e montagem do estabelecimento desenvolvido por 
profissional homologado; 

• Treinamento inicial do franqueado, de seu gerente operacional e principais funcionários: 
na área administrativa, técnica e operacional, por um período variável entre 7 e 10 dias. 
Os temas versarão sobre aspectos técnicos (sobre os produtos comercializados), 
comerciais (técnicas de vendas, linha de produtos) e operacionais (controles internos, 
sistema de gestão, tecnícas para gerenciamento de regras trabalhistas); 

• Orientação para compra dos móveis, equipamentos e utensílios para o estabelecimento; 



SERVIÇOS OFERECIDOS AO FRANQUEADO 

 

 

 

• Transferência do know-how comercial e de gestão operacional da unidade; 

• Abastecimento exclusivo por parte da franqueadora; 

• Política de preços sugeridos, com alguma liberdade para praticar preços diferenciados 
conforme a região, respeitando uma política de preços mínimos; 

• Central de compras e negociação mantida pela franqueadora junto aos seus 
fornecedores; 

• Apoio comercial e operacional na inauguração da unidade; 

• Orientação quanto à promoção de lançamento, e publicidade contínua de modo 
cooperado. 



SERVIÇOS OFERECIDOS AO FRANQUEADO 

 

 

 

• Contrato de 5 anos (bem superior ao payback estimado, condição favorável ao 
franqueado), e renovável automaticamente de ano em ano, por iguais períodos 
anuais, sujeito a taxa de renovação; 

• Orientação sobre o sistema de gestão informatizado credenciado pela 

Franqueadora; 

• Controles administrativos e financeiros: relatório de caixa, controle dos 
pagamentos dos clientes, visitas dos consultores de campo, relatórios gerenciais e 
financeiros; 

• Assessoria contínua do franqueador e treinamento contínuo, em função de 
eventuais lançamentos de novos produtos ou serviços complementares, ou ainda 
novos procedimentos operacionais; 

• É permitido ao Franqueado gerenciar mais do que um ponto de venda da rede CIA 
DO PEIXE, sendo incentivado ao Franqueado que invista seus lucros na abertura de 
mais de uma unidade; 



OBRIGAÇÕES DO FRANQUEADO 

 

 

 

• Pagamento da taxa inicial de franquia à franqueadora; 

• Pagamento das mercadorias, embalagens e alguns materiais de expediente 
personalizados diretamente à franqueadora ou a fornecedores 
homologados; 

• Trabalhar exclusivamente com os produtos que pertencem à linha de produtos da 
rede CIA DO PEIXE; 

• Obedecer às condições e políticas de venda da franquia; 

• Obedecer e executar os padrões de layout e rotinas da franquia; 

• Seguir os padrões de atendimento e qualidade, conforme as normas previstas nos 
Manuais de Normas e Procedimentos da rede; 

• Know-how após expiração do contrato: Requer não concorrência direta com o 
segmento do franqueador durante e até 5 anos do final do período de vigência do 

contrato de franquia. 



PERFIL IDEAL DO FRANQUEADO 

 

 

 
 
 
 

Dispor do tempo necessário para a operação do 
negócio, que permita uma administração saudável de seu 
empreendimento; 
Dispor de recursos financeiros suficientes para o 
investimento, incluindo o capital de giro; 
Ser bem relacionado, representativo e aceito na 
comunidade local; 
Ser habilidoso, sociável e versátil no tratamento com 
pessoas; 
Gostar do ramo de alimentação (restaurante), e ser um 
empreendedor disposto a correr riscos administráveis; 



ATRIBUTOS ESPERADOS DO FRANQUEADO DO CIA DO PEIXE 

 

 

 

 

 Iniciativa, dinamismo e otimismo 

 Liderança de equipe 

 Ética 

 Visão mercadológica, estratégica e de marketing focada 
no negócio de alimentação 

 Perfil empreendedor e identidade com o negócio da 
franquia 

 Facilidade de relacionamento em todos os níveis 

 Persistência em atingir objetivos e superar 
adversidades 

 Capacidade de gestão administrativa e financeira 

 Reputação ilibada 



QUADRO RESUMO 

 

 

 

 

• Negócio: Restaurante; 

• Fundação: 1999 (Brasil); 

• Início do franchising: 2021; 

• Praças de interesse: Sul, Sudeste; 

• Novas franquias previstas até dez. de 2022: de 3 a 6; 

• Valor da taxa inicial R$ 59.900,00 (cinquenta e nove mil e novecentos reais) para 
ponto de rua; e/ou R$ 39.900,00 (trinta e nove mil e novecentos reais) para  ponto de 
shopping;  

• Faturamento médio de 250 a 400 mil reais mensais (nos meses da alta temporada  

ultrapassam os valores de 550 mil reais mensal), com lucro em torno de 30% a 40%; 

• Responsável pelo franchising: Flávio Manoel Dias Junior; 

• Área para instalação: Mínimo 40 m², máximo 130 m² em ponto de shopping; 
e/ou 80 m² a 200 m² em ponto de rua. 



QUADRO RESUMO - INVESTIMENTO INICIAL 

 

 

 

• Investimento inicial: a partir de R$ 299.000 (duzentos e noventa e nove mil reais), já 
incluída a taxa inicial de franquia e capital de giro. 

• Taxa de franquia: R$ 59.900,00. Remunera o direito de uso da marca e do know- 
how explorado num território específico. Nesta taxa de ingresso estão inclusos: 

- Treinamento Pré Inauguração 

- Preparação da Loja para inauguração 

• Taxa de royalties: 6% sobre o faturamento bruto. Tal montante cobre o direito de 
utilização da marca e do know-how em caráter contínuo, bem como pesquisa e 
desenvolvimento de novos produtos e serviços, honorários pela capacitação 
contínua da equipe e pela consultoria de campo. 

• Taxa de publicidade: 2% sobre o faturamento bruto, sendo metade deste valor a 
ser investido em micromarketing pelo franqueado em seu ponto de venda, e 
metade repassado à franqueadora para a criação e produção de materiais 
publicitários e promocionais. 



UNIDADES PRÓPRIAS E FRANQUEADAS 

 

 

 

A empresa operava a unidade própria em Balneário Camboriú/SC em 2015, abriu a 
da Praia brava Itajaí/SC.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                        A PRÓXIMA FRANQUIA PODE SER A SUA! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

RESUMO DO PROCESSO DE NOVAS ABERTURAS CIA DO PEIXE 
 
 
 
 

 

Preenchimento de 

Ficha Cadastral 

Ent. Ficha 

Pré Qualificação 

(FPQ) 

Recebimento e 

análise da FQP 

 

1ª Entrevista 

com a consultoria 

 
 
 
 
 
 

Entrega da Circular 

de Oferta de 

Franquia (COF) 

2ª Entrevista 

com a franqueadora 

Assinatura do 

Pré-Contrato 

(opcional) 

Apoio na negociação 

do ponto comercial 

 
 
 
 

Assinatura do 

Contrato 

Início da 

IMPLANTAÇÃO Prazo do processo: 20 a 60 dias 

 
 
 
 
 

 



CONTATO INICIAL 

 

 

 
 

 

Esta apresentação contém informações iniciais para início das negociações. 
A administração do CIA DO PEIXE estará à disposição para maiores esclarecimentos! 

Após a confirmação do real interesse por parte do candidato a franqueado, o mesmo 

preencherá uma ficha cadastral para avaliação por parte da empresa franqueadora. 

 
CONTATOS CIA DO PEIXE 

Telefone: 3360-6027 
Whatsapp:  
E-mail: contatociadopeixe@gmail.com;  
Web: www.restauranteciadopeixe.com.br 

 

Após a análise preliminar do candidato, a partir de sua ficha cadastral e referências pessoais, profissionais e 
financeiras, CIA DO PEIXE dá prosseguimento às negociações junto aos franqueados potenciais de perfil 
aprovado, encaminhando a COF (Circular de Oferta da Franquia), a minuta contratual e demais providências. 

 

 

mailto:contatociadopeixe@gmail.com


BEM-VINDO AO SEU FUTURO NEGÓCIO!! 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

© CIA DO PEIXE – todos os direitos reservados (2017-2019) © 


