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Apresentação
A marca surgiu em 1985 e foi idealizada por duas irmãs, Maria
Claudia e Maria Cristina. O conceito principal da empresa era de
trazer objetos de papelaria e decoração diferenciados, atuais e de
bom gosto.
No ﬁm da década de 90, a empresa começou a sentir necessidade
em criar produtos próprios, em executar ideias originais que não
achava no mercado. Assim, aos poucos foi-se construindo um setor
de criação, que materializava as ideias das sócias. Esse setor veio a
crescer, a compor grande parte do faturamento da empresa e a dar a
ela suas características mais marcantes. A marca Arte em Papel saiu
do letreiro e começou a ser estampada em seus produtos, sendo
pioneira nesse mercado de papelaria criativa.
A empresa se expandiu até ter hoje sete lojas físicas e uma online, e
entrou numa outra fase com a entrada de Carla e Carolina entre 2004
e 2006, respectivamente. Elas abriram a empresa para um trabalho
de fornecimento de seus produtos próprios para outras lojas no Brasil
inteiro, participando das maiores feiras do setor em São Paulo desse
2008. A empresa começou a atuar também com comercio exterior,
procurando no mercado externo produtos diferenciados e únicos,
com uma curadoria cautelosa de compras. Assim, desde 2012, a
Arte em Papel também se tornou importadora para conseguir
complementar com qualidade seu mix de produtos e também
fazendo, por essas escolhas, uma empresa que tem uma oferta
distinta de outras lojas do mesmo setor.
A Arte em Papel tem planos de expansão de sua marca através de
franquias, permanecendo criadora das principais linhas de produtos
e também continuando a escolher produtos diferenciados no
mercado externo e interno. Aspiramos também ter um alinhamento
maior com questões ambientais e sociais.
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O que Oferecemos
Com o objetivo de expandir o nosso sucesso e credibilidade no Mercado, nós oferecemos
a todos os nossos franqueados:
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Marca fundada em 1985,
consolidada há mais de 35 anos
no mercado soteropolitano
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Nicho de negócio em ascensão

02

Modelo de negócio já comprovado
com sucesso

07

Margem de lucro de
aproximadamente 20%

03

Desenvolvimento de um portfólio
proprio e exclusivo de produtos

08

Retorno entre 18 e 24 meses

04

Curadoria na escolha de produtos
de composição do mix

09

Faturamento médio mensal
de R$ 160 mil

05

Assistência na montagem de seu
negócio, reduzindo riscos

10

Lojas não precisam de grande espaço
para operarem
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Estrutura de Comercialização
Modelo de sucesso para implantação na sua cidade:

ARTE EM PAPEL LOJA
Unidade Conceito, replicada conforme a matriz em
Salvador, com mix completo, podendo ser formatada
para dentro de Shoppings Centers ou Centros
Comerciais, bem como lojas de rua, em avenidas
principais com cunho comercial.

Estrutura Funcional
A equipe da Loja deve ser constituída por 4
membros (por turno de funcionamento), sendo
todos contratados via CLT (um caixa, duas
vendedoras, um gerente).
Pela experiência do Franqueador, para garantir
qualidade no serviço e na rapidez na entrega dos
produtos, essa é a quantidade ideal de
colaboradores para que se garanta agilidade no
recebimento do pagamento e retirada do pedido
dos clientes.
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Demonstrativos Financeiros
Metas comerciais

Modalidade e Taxas

O Franqueador oferece uma estrutura para que, sendo seguido o molde
oferecido no treinamento, a unidade FRANQUEADA terá seu faturamento,
conforme segue abaixo.
Desconsiderando qualquer sazonalidade, o cálculo pode ser feito,
aproximadamente, da seguinte forma:

Foram deﬁnidas as seguintes diretrizes, sendo estas, valores
estimados (com exceção da Taxa Inicial de Franquia), que poderão
variar em função do tamanho do ponto e do potencial da unidade.

R$ 1.920.000,00* / 12 meses = R$ 160.000,00** por mês

Projeto + Obra + Layout*

*Valor bruto.
** Média de 127 tickets por dia, a um ticket médio de R$ 42,00.

Equipamentos

FATURAMENTO: R$ 160 MIL

DESCRIÇÃO

Estoque Inicial

LOJA 56 m²

R$ 226.000,00
R$ 15.250,00
R$ 100.000,00
R$ 5.500,00

Sistema + Acessórios ﬁscais

R$ 200,00

Uniformes

R$ 2.045,00

RENTABILIDADE: 18%

Abertura cnpj
Taxa inicial de franquia

R$ 40.000,00

RETORNO: 18 A 24 MESES

TOTAL

R$ 388.995,00

ROYALTES: 5%

*Variável a depender do estado em que se encontre o ponto comercial /
Projetos arquitetônico, elétrico, hidráulico, ar condicionado, de combate a
incêndio, mezanino.

TAXA DE PUBLICIDADE: 1%

**Capital de Giro previsto de R$ 40.000,00.
Alguns gastos não foram incluídos nas estatísticas acima.
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