
FRANQUIA MARIA 

PIMENTA ESMALTERIA
PROPOSTA DE NEGOCIOS



A MARIA PIMENTA

 O nome Maria Pimenta nasceu para homenagear a Vó Pimenta, 
uma mulher de fibra, batalhadora e sofisticada! Com essa 
personalidade criamos a Maria Pimenta Esmalteria, um 
ambiente para mulheres de personalidade.

 Fundada em Abril de 2018 a Maria Pimenta vem se destacando
no mercado de franquias com números excepcionais e de
excelência em seu segmento

 Com muito amor e carinho por nossa marca, temos levado o
empreendedorismo a mulheres de personalidade e
independentes e hoje já contamos com 5 unidades no DF e 1 
unidade em São Paulo Capital.



MERCADO POTENCIAL DE 51 

BILHÕES EM 2018

Em 2018 o Brasil se tornou o terceiro país com o maior 
mercado de estética no mundo. O país ficou atrás, 
apenas, dos Estados Unidos, que têm 16,5% e da China 
com 10,3% de todo o consumo mundial no mercado 
de estética. Ainda de acordo com a Pesquisa de 
Beleza e Cuidados Pessoais da Euromonitor, até o ano 
de 2020 o Brasil terá um aumento acumulado que 
chegará a 14,3%, uma média de 2,7% a cada ano.



NUMEROS MARIA PIMENTA

ESMALTERIA

Faturamento Médio: R$ 28.000,00

Lucro Liquido: 32%

Ponto de Equilibrio: 2 meses (mais rápido do 
mercado)

Retorno de investimento: Entre 8 e 14 meses (mais 
rápido do mercado)



DIFERENCIAIS FORMATO DE 

NEGOCIOS

 A Maria Pimenta foi pensada para ser um negocio lucrativo aos 

seus franqueados já em seus primeiros meses, com isso criamos 

um formato de negocio enxuto, de baixo investimento inicial, 

faturamento estável e recorrente pensado exclusivamente para 

empreendedores iniciantes.

 Menor Royalties do mercado

 Menor investimento Inicial do Mercado

 Menor tempo de retorno de investimento

 Suporte inicial feito pelos fundadores da Marca



PONTO DE EQUILIBRIO E LUCRO

 Com o investimento inicial baixo, e formato de despesas baixas 

conseguimos fazer com que nossos franqueados alcancem o 

ponto de equilíbrio em 2 meses (a media de nossos concorrentes 

é de pelo menos 10 meses)

 Após a tração inicial você começa a aproveitar de lucro bem

antes que em outras franquias. A partir do terceiro mês já é 

possível alcançar lucro e após alcançar o faturamento médio, 

seu lucro será de:

 R$ 6.000 a R$ 7.500 Em meses convencionais

 R$ 17.000 a R$ 25.000 em Dezembro



INVESTIMENTO

 TAXA INICIAL DE FRANQUIA: R$ 40.000

 MONTAGEM DE LOJA ATE 50 m2: R$ 25.000

 Com um formato de negocio simples conseguimos alcançar o 

menor investimento inicial do setor de esmalterias, e com este 

valor você não precisara se preocupar com manuais, ou 

montagem de loja, nós entregamos a loja pronta, com estoque 
inicial e equipe contratada, pronta para operar. 

 TOTAL DE INVESTIMENTO: R$ 65.000



SUPORTE TOTAL

 PROCURA E SELEÇÃO DE PONTO COMERCIAL

 MONTAGEM COMPLETA DE LOJA

 FORNECIMENTO DE SISTEMA OPERACIONAL

 TREINAMENTO COMPLETO DE FUNCIONAMENTO DE LOJA

 TREINAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS

 INDICAÇÃO DE DIGITAIS INFLUENCERS

 TREINAMENTO DE MARKETING

 GESTÃO FINANCEIRA

 TREINAMENTO DE EQUIPE INICIAL

 SUPORTE TOTAL DOS FUNDADORES DA MARCA



ROYALTIES E FUNDO DE 

MARKETING

Na Maria Pimenta Esmalteria você 

não paga royalties encima do que 

fatura, isso mesmo, nosso valor de 

royaltie é fixo independente de 

seu faturamento.

Roaylties: R$ 1.150,00

Fundo de Marketing: R$ 350,00



SEM ENCARGOS 

TRABALHISTAS

Um dos maiores diferenciais de 
nosso negocio é que você 
também não se preocupa com 
encargos trabalhistas. Hoje um dos 
responsáveis pela falência de 
varias empresas são os processos 
trabalhistas, aqui na Maria 
Pimenta você não tem essa 
preocupação.



FUTURO DA MARIA 

PIMENTA

Hoje o franqueado que ingressar 
em nossa família irá aproveitar do 
beneficio de se adiantar a nossa 
expansão nacional que será 
iniciada em 2020, com projeção 
de abertura de mais de 40 
unidades somente em 2020. Alem
de entrada no mercado de
cabelo e estética facial.



OBRIGADO

Agradecemos por seu interesse em nossa marca e aguardamos 

ansiosamente sua entrada na família Pimenta.

Em caso de duvidas procure seu consultor de campo.


