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CONCEITO DO NEGÓCIO

A Pilão Professional é uma franquia que proporciona ao franqueado renda 
complementar com qualidade de vida.

Atuamos no segmento de máquinas automáticas de bebidas quentes. 
Nossos principais produtos vendidos são o Café Espresso, Chocolate
Quente, Mocaccino, Café com Leite, Cappuccino, entre outros.
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QUEM SOMOS

A franquia Pilão Professional é administrada pela S. L. Cafés do Brasil e a 
marca Pilão, atualmente, faz parte do maior grupo de cafés do mundo, o 
grupo JDE.
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O QUE FAZEMOS

Levamos os produtos da Pilão, Café do Ponto e Damasco à inúmeros 
pontos estratégicos em diversas cidades do Brasil. Oferecemos os cafés e 
demais bebidas lácteas por meio de máquinas automáticas que oferecem 
qualidade e facilidade para os nossos consumidores. 



04

COMO FAZEMOS

Para isso, contamos com parcerias comerciais de donos de estabele-
cimentos, como restaurantes, hotéis, lojas de conveniências, lancho-
netes e qualquer outro tipo de ponto que tenha alto fluxo de clientes. 
Esses comerciantes oferecem seus espaços e estrutura para alocação 
das máquinas e ganham com a venda do produto pronto para servir.
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A FRANQUIA

A franquia se baseia num modelo de negócio no qual o franqueado 
adminis t ra  máquinas  automát icas .  No pr imei ro  momento, ele 
deve encontrar os parceiros adequados que ofereçam pontos comer-
ciais compatíveis para receber as máquinas e, após isso, sua função 
migra para o atendimento e relacionamento com o comerciante, com 
visitas periódicas, entregas de produtos e manutenção preventiva da 
máquina. A remuneração do franqueado vem pela venda dos produ-
tos que abastecem a máquina, com margem entre a diferença que o 
franqueado compra da franqueadora e revende ao comerciante.
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DIFERENCIAIS DO NEGÓCIO

 Com baixo volume de trabalho a franquia se destaca por ser um investimento 
que proporciona renda complementar ao investidor que, se bem administrado, 
permite desempenhar suas atividades em poucas horas por semana;

 Sem passivo trabalhista;

 Sem necessidade de aluguéis de pontos, luvas ou CDU’s;

 Sem complexidade fiscal;

 Altíssima flexibilidade para o gestor, que pode planejar suas ações como 

preferir;

 Gestão simplificada do negócio sem muitas áreas de preocupação para o 

franqueado;

 Produto final de alto consumo com variedade de consumidores. 
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VANTAGENS DE SER FRANQUEADO

• O franqueado obtém uma possibilidade de entrar no mercado de 
franchising com um investimento em uma rede sólida e com enorme 
experiência, além de ofertar um produto altamente consumido no 
mercado há séculos. Tudo isso com um modelo de negócio enxuto, 
rentável e com uma flexibilidade enorme sobre a força de trabalho 
executada;
• Acesso a primeira franquia no modelo de administração de 
máquinas automáticas do país;
• Contar com todo suporte e know-how da marca;
• Apoio comercial da marca que encaminha os comerciantes in-
teressados em alocar as máquinas em seus estabelecimentos;
• Fácil e rápida implantação da franquia.
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PRA QUEM GOSTA DE NÚMEROS

Pilão vende em pacotes para o Franqueado

Franqueado vende em pacotes para o comerciante

Comerciante vende em doses para o consumidor
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GANHOS DO FRANQUEADO COM A VENDA DE PRODUTOS

Ao revender os produtos ao seu cliente, o franqueado terá uma marcação de 
60 a 100% nos insumos vendidos (diferença entre o preço de venda e de 
compra), permitindo margem de lucro de aproximadamente R$ 0,14 por 
dose de café vendida e de R$ 1,20 por dose de bebida láctea vendida.
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GANHOS DO CLIENTE DO FRANQUEADO

O comerciante está com toda a operação da venda final ao consumidor. Ele
arca com os salários e passivos trabalhistas, com o aluguel, com a complexi-
dade fiscal e, principalmente, porque está sempre em seu ponto para abrir e 
fechar o negócio e pronto para atender os clientes.

Considerando a média ponderada de todos os produtos na máquina e sua
média de vendas, temos um preço de custo de R$1,71 por dose ao comer-
ciante. Uma franquia que trabalhe bem o seu comercial nos produtos de 
maior margem também pode obter um maior resultado.
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REMUNERAÇÃO PAGA À FRANQUEADORA

• Royalties e Aluguel: 15% sobre vendas do franqueado
• Taxa de propaganda: 2% sobre vendas do franqueado

O investimento total na franquia é de R$ 54.760,00.
 
Sendo taxa de franquia de R$ 50.000 ( Entrada de R$ 30.000 + 5 parcelas de R$ 4.000), e mais cerca de
R$ 4.760 para gastos de abertura de empresa, treinamentos, instalações,etc.

INVESTIMENTO DA FRANQUIA



NO FIM DAS CONTAS
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GANHOS DA FRANQUIA
Os ganhos da franquia variam de acordo com os pontos comerciais nos quais as máquinas estão instaladas. É im-
portante que o franqueado mantenha a correta gestão buscando sempre incentivar o consumo dos nossos pro-
dutos nos PDV’s. Caso alguma máquina, mesmo com as ações comerciais, não ofereça uma média de vendas 
aceitável, o franqueado poderá encontrar outro ponto para realocar aquela máquina com o intuito de obter mais 
resultados.

Os ganhos considerados adequados para obter um retorno aceitável vêm com o alcance de 31 doses por dia, por 
máquina. Para esse cálculo de doses, consideramos a média ponderada de vendas de todas as bebidas disponi-
bilizadas.

Com 31 doses alcançamos o montante de R$15.500 mil de faturamento aproximado. Esse valor proporciona um 
lucro líquido aproximado de R$ 3.8 mil, já considerando o pagamento da remuneração à franqueadora, 
podendo variar de acordo com a operação de cada um. Caso o franqueado queira melhorar seus ganhos dentro 
da própria base de máquinas, basta ele se dedicar, junto ao parceiro comerciante, no aumento de doses vendi-
das.

O retorno de investimento é de 12 meses e pode variar de acordo com cada franqueado e seu parque de máqui-
nas. A rentabilidade é de 10% sobre o investimento, mostrando porque a operação é tão interessante. Ainda mais 
se considerarmos a força e o tempo de trabalho dispensados.



13

Faturamento Bebidas R$ 15.903,00
Faturamento Insumos R$ 700,00
CMV 52% R$ 8.269,56

Remuneração à franqueadora R$ 2.703,51
CMV Insumos 75% R$ 525,00

Impostos R$ 996,18
Reserva para Manutenção R$ 100,00
Lucro Líquido R$ 4.008,75

Tipo

Doses diárias 31

Preço médio/dose* R$ 1,71

Quantidade de máquinas 10

Quantidade de máquinas R$ 15.903,00

Quantidade

Lançamento Valor

Considerando uma média de doses vendidas no mês, temos:



14

POR QUE É BOM PARA TODOS OS ENVOLVIDOS?

Com a rede franqueada 
há melhoria na qualida-
de do atendimento aos 
comerciantes, evitando 
pontos sem produtos ou 
máquinas paradas por 
falta de manutenção. 
Além disso, proporciona 
maior capilaridade de 
atendimento em diver-
sas áreas do Brasil.

O franqueado obtém uma 
possibilidade de entrar 
no mercado de franchi-
sing com um investimen-
to numa rede sólida e 
com enorme experiência, 
além de ofertar um pro-
duto altamente consumi-
do no mercado há sécu-
los. Tudo isso com um 
modelo de negócio 
enxuto, rentável e com 
uma flexibilidade enorme 
sobre a força de trabalho 
executada.

O comerciante tem 
melhor atendimento da 
rede e a possibilidade de 
ofertar um produto de 
maior qualidade em seu 
ponto de venda, por meio 
de máquinas modernas, 
com boas margens e 
liberdade na precificação. 
Além disso, não tem que 
pagar aluguel ou qual-
quer taxa ao franqueado 
ou a Pilão.

O consumidor final tem 
maior rede de atendimen-
to para encontrar os pro-
dutos Pilão que oferecem 
maior qualidade, preço 
adequado e rapidez.

PARA A PILÃO PARA O FRANQUEADO COMERCIANTE CONSUMIDOR
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DIFERENCIAISDIFERENCIAIS

QUALIDADE DO CAFÉ
Ao contrário da maioria de fornecedores no mercado, que oferecem apenas o café solúvel, 
deixando a qualidade percebida do café ao consumidor extremamente comprometida.

MARGEM MAIOR
Com a Pilão Professional, o comerciante tem uma redução de aproximadamente 40% nos custos 
com os produtos. Além disso, os produtos Pilão Professional rendem, em média, duas vezes mais 
do que os produtos dos concorrentes.

MARCA CONHECIDA DE LÍDER DE MERCADO
Com grande tradição, qualidade do produto aprovada pelosconsumidores e constantes ações de 
marketing, Pilão é a marca líder de mercado, o café mais vendido do Brasil.
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PERGUNTAS FREQUENTES

COMO É A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA?

A manutenção é simples. O franqueado é capacitado a executar a manutenção básica e de limpeza periódica, 
recomendado que sejam feitas a cada visita, com o intuito de evitar problemas. O tempo dessa manutenção varia 
entre 15 e 25 minutos. Eventualmente, a máquina pode demandar uma manutenção mais detalhada. Para isso, 
temos nossos consultores que executam essa manutenção sem custo ao franqueado, ou para cliente.

QUEM PAGA PELAS PEÇAS DA MÁQUINA EM CASO DE QUEBRA?

Cada franqueado é responsável pela manutenção e troca de peças de seu conjunto de máquinas. O valor das 
peças é pago pelo próprio franqueado. Cabe ressaltar que esse tipo de manutenção acontece esporadicamente 
e os custos não são elevados. Além disso, uma boa manutenção e orientação por parte do franqueado ao comer-
ciante, pode evitar o aumento desses gastos. Nosso demonstrativo já prevê uma reserva para essa manutenção.

OS COMERCIANTES VENDEM A QUE PREÇO?

O comerciante pode definir o preço livremente. É claro que a Pilão fornece todo o estudo de preços médios 
praticados na rede para que ele tenha competitividade e sucesso com suas vendas.

O FRANQUEADO TEM QUE ACATAR A TABELA PREÇOS DE PRODUTOS VENDIDOS AO COMERCIANTE?

Sim, os preços são exclusivos para o comerciante do parceiro da Pilão Professional e isso garante a sua 
rentabilidade e acessibilidade ao consumidor final.
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AS MÁQUINAS SÃO DO FRANQUEADO?
As máquinas são da Pilão Professional e o franqueado, que apenas administra, é responsável pelos equipamentos.

QUAL O TEMPO DE CONTRATO?
O tempo de contrato da franquia é de 4 anos com possibilidade de renovação.

QUEM PROSPECTA OS PONTOS PARA A INSTALAÇÃO DAS MAQUINAS
O franqueado faz a prospecção local dos pontos de venda por meio de parcerias com os comerciantes. Esse 
passo é importante já que cada franqueado conhece melhor a região a os possíveis parceiros. Porém, todo ponto 
deve passar pela autorização da Pilão Professional, já que temos a possibilidade de estudar a viabilidade de cada 
ponto para esta prospecção o franqueado terá treinamento e suporte.

DEPOIS DE ALOCAR MINHAS DEZ MÁQUINAS, POSSO COMPRAR MAIS QUANTAS?
Após alocar as dez maquinas o franqueado deve adquirir uma nova franquia com mais dez máquinas para 
trabalhar. 

COMERCIANTE PODE COLOCAR PRODUTOS QUE NÃO SEJAM DA LINHA PILÃO  NA MÁQUINA? 
Não! Todo parceiro deve adquirir apenas os produtos Pilão para abastecer a máquina.

COMO FUNCIONA OS PRAZOS DE COMPRA? 
O franqueado compra da Pilão Professional, com prazo de 28 dias para pagamento. Esse prazo pode, ou não, ser 
oferecido ao comerciante, proporcionando uma economia favorável ao franqueado.
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TEM ALGUM SISTEMA DE GESTÃO?

Sim! Trabalhamos com o sistema TOTVS, que oferece toda as informações que o franqueado necessita para a 
gestão do negócio. Nesse momento, não há cobranças pelo uso do sistema.

Todo o suporte será oferecido na escolha do ponto, pesquisa CNPJ, avaliação e aprovação.

• Esclarecer todas as dúvidas com o consultor;
• Preencher a ficha cadastral de avaliação do candidato;
• Ser aprovado pela franqueadora;
• Receber e avaliar a documentação jurídica (circular de oferta de franquia e contrato);
• Assinar o contrato e efetuar o pagamento da taxa de franquia;

ONDE POSSO COLOCAR AS MÁQUINAS?

QUAIS OS PRÓXIMOS PASSOS PARA SE TORNAR UM FRANQUEADO?

PRONTO, AGORA VOCÊ JÁ É UM FRANQUEADO!

• Lojas de conveniência de postos de gasolina;
• Lanchonetes de hospitais, faculdades e outros;
• Lanchonetes de metrô, aeroportos e rodoviárias;
• Corporativo.
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OPORTUNIDADES (COM PRAZO DE DURAÇÃO)

           A Pilão Professional possui aproximadamente 4.000 máquinas em operação e, caso o novo franqueado 
esteja numa região favorecida, algumas máquinas podem ser repassadas para sua gestão;

  Aproveite o valor de taxa de franquia promocional;

  O contrato normalmente é assinado com apenas dois anos de duração. Estamos com o prazo dobrado.



(12) 98856 2131 | (12) 98116-7801

R. Mofarrej, 348, Sala 1302 | Vila Leopoldina - São Paulo 
expansao@go2franquias.com.br


