


NÚMEROS E OPORTUNIDADES DO SETOR

As vendas do segmento de conveniência 

cresceram em média 18% ao ano 

entre 2011 e 2016



“O varejo de conveniência é um setor em

pleno desenvolvimento, e que cresce mesmo

em cenário de retração econômica, devido

ao seu grande potencial”

NÚMEROS E OPORTUNIDADES DO SETOR



NÚMEROS E OPORTUNIDADES DO SETOR

O grande atrativo para quem deseja

Investir em uma loja de conveniência 

é a grande margem de lucro nas 

vendas. 



* MENOR RISCO

O franchising oferece quatro 

vezes menos risco do que um 

negócio próprio

AS VANTAGENS NO MERCADO DE FRANQUIAS NO BRASIL
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* KNOW HOW

Dispomos de processos que 

facilitam a introdução do 

franqueado no mundo dos 

negócios

* RETORNO DE INVESTIMENTO

O tempo de retorno do investimento 

é menor no franchising se 

comparado a um negócio próprio.



AS VANTAGENS NO MERCADO DE FRANQUIAS NO BRASIL

29,9% 3,7%

dos municípios já possuem franchising.

O interior de São Paulo tem muito potencial de

investimento.

foi o aumento do faturamento

do setor em 2015.

é a estimativa do faturamento de 2016

em relação a 2015.
*Dados Sebrae e ABF 2014

Negócio 
Próprio

Taxa de Mortalidade

Franquia



Desempenho do Franchising em  2015

(em bilhões)                                    +8,3%

*Dados ABF



A FRANQUIA 



Da associação entre 2 grandes empreendedores :

Empresário, com 22 anos de experiência em franquias, onde
comandou durante 15 anos a Microlins e Instituto Embelleze, 

além de uma holding com 11 franqueadoras, como sócio e 

vice-presidente.

Priscila Sabino com 8 anos de experiência no mercado de 

lojas de conveniência como operadora e gestora, possui

expertise em relacionamento interpessoal e finanças. 

Decidiram montar um novo conceito de lojas de 
conveniência para atender os clientes, oferecendo um mix 

de produtos homologados , de altíssima qualidade, e uma

operação simples aos franqueados.

A FRANQUIA



Missão

Propiciar felicidade aos nossos

clientes, através de um 

atendimento inesquecível, 

oferecendo produtos de 

excelência, em lojas modernas e 

bem localizadas. Criando um 

ambiente favorável ao

crescimento de nossos

colaboradores e franqueados, e 

prezando pela satisfação dos 

nossos clientes.

Visão:

Nos tornarmos a maior rede de 

lojas de conveniência, com 

bases sustentáveis, através de 

pessoas, processos e produtos.

Valores:

Ética, transparência, respeito, 

trabalho em equipe, inovação

e justiça.



NOSSOS PILARES
DE ATUAÇÃO.



Treinamentos aos franqueados

Auxílio na procura do ponto

Projeto arquitetônico

Fornecedores homologados
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* Treinamentos aos executivos das franquias.
* Treinamentos das equipes dos franqueados.
* Treinamentos contínuos em todos os setores.

1 Treinamento



Auxiliamos os franqueados na procura do
ponto comercial, pois entendemos ser esse,
um dos fatores que representa um grande
percentual no sucesso do negócio.

2 Auxílio na procura do ponto

*



Após a homologação do ponto comercial,     

auxiliamos os franqueados através do nosso setor 

de arquitetura, em todos os projetos para a 

reforma e adequação da loja.

Projeto arquitetônico3

*



FORNECEDORES HOMOLOGADOS

Oferecemos aos franqueados uma relação

completa de fornecedores homologados nas

seguintes categorias :

• Lanches, refeições, frios,  laticínios, mercearia, 

carnes gourmet, congelados, padaria, 

cafeteria, sobremesas, doces, sorvetes, 

salgados, salgadinhos, snacks , refrigerantes, 

bebidas, gelo, acessórios, pelúcias, livros, CDs, 

DVDs, tabacaria, produtos naturais, orgânicos e 

bem estar, produtos fitness, produtos pet, 

ferramentas, óculos, cosméticos e perfumaria.   

4
*



Segmento consolidado

Agência de publicidade 

e marketing.

Assessoria de imprensa 

Investimentos em marketing 

e mídia nacional 

evidenciando a marca.

Mais de 20 anos de 

experiência no franchising.

Empresários com histórias de

sucesso atuando junto com 

os franqueados à frente dos 

negócios.
.
Sócios com know-how nos 

segmentos de atuação e 

expertise em gestão

de negócios.

Solidez

SUPORTE AO  FRANQUEADO

Sistema de gestão

Personalizado.Treinamentos em gestão e 

operações – Universidade 

Corporativa.



SUPORTE AO  FRANQUEADO

ESTRUTURA Mais Você

O franqueado e sua equipe receberão toda a transferência de Know how em 

um ambiente preparado e aconchegante.



SUPORTE AO  FRANQUEADO

Controle de qualidade de fornecedores homologados.

Nossos fornecedores homologados passam por uma série de 

processos de controle de qualidade.



Layout da Loja



FACHADA MODERNA



FACHADA MODERNA



Modelo de loja











VENHA TORNAR-SE UM DE NOSSOS 
FRANQUEADOS DE SUCESSO



Você receberá a consultoria de um especialista, que lhe 
fornecerá todos 
os dados para sua decisão em se tornar 
um franqueado Mais Você.
Essa 
consultoria é totalmente gratuita e 
esclarecerá todas as suas 
dúvidas, sejam elas de investimento, 
retorno do capital, cláusulas contratuais, detalhes do seguimento 
e etc.



Faça um investimento seguro, com alta lucratividade, baixo investimento e excelente aceitação
do público consumidor, além de uma operação simples e padronizada.

Seja você também um franqueado de sucesso!!!


