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Se quando se fala em franquias o seu primeiro pensamento é uma sequência de grandes 
redes de alimentação, saiba que você não é o único. Já consolidado no franchising brasileiro, 
o segmento de alimentação tem apresentado crescimento constante. 

Mesmo em tempos de crise, investir no setor ainda é um bom negócio. Afinal, comer é necessidade básica e, mesmo 
quando a economia não vai tão bem, as pessoas não deixam de comer fora.

Quem pensa em investir em uma franquia para trabalhar com comida deve ficar atento às opções. Como a variedade 
de redes é abundante, é essencial reparar nos detalhes e nas propostas oferecidas por cada uma.

Neste guia, você confere dicas e dados sobre o setor de alimentação e, ao final, encontra 50 opções de redes de 
franquias para investir.

POR DENTRO DAS FRANQUIAS DE 

ALIMENTAÇÃO
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DADOS DE MERCADO

As franquias de comida somam mais de 
23,9 mil unidades em funcionamento 
no Brasil. [ABF/2015]
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O segmento de alimentação 
cresceu 8,9% no franchising 
brasileiro em 2015. [ABF]

40% dos brasileiros comem fora de 
casa pelo menos uma vez por dia. 
[IBGE]

A expectativa é de que o setor de 
alimentação cresça 7,7% em 2016. 
[Instituto de Foodservice Brasil /2015]



VANTAGENS

O mercado de alimentação tem atividade constante, 
fazendo com que o rendimento do negócio seja estável 
durante todo o ano.

É possível encontrar uma boa variedade de modelos de 
negócio: loja de rua, loja em shopping e praça de 
alimentação, quiosque, food truck, delivery.

As franquias proporcionam um cardápio pré-definido, 
deixando a operação mais prática.

O contato e parceria com fornecedores de qualidade 
são facilitados pelas franqueadoras.
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DESAFIOS

Investir em franquia de comida nem sempre sai barato. 
Planejamento de capital é essencial para dar conta de todo o 
investimento.

Manter a equipe de funcionários bem treinada é fundamental 
para bom atendimento e preparo correto dos alimentos.

O surgimento de alimentos que se tornam moda é frequente, 
mas eles nem sempre se consolidam no mercado. É preciso 
identificar quais são as tendências passageiras.

No segmento, os horários de trabalho não se restringem ao 
horário comercial. É necessário ter disponibilidade para trabalhar 
à noite, em finais de semana e feriados.
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CUIDADOS

7

É preciso observar e 
garantir adequação 

às regras da 
Vigilância Sanitária.

Em quiosques ou modelos 
de loja menores, 

certifique-se de que há 
espaço suficiente para 

estoque e preparação de 
alimentos. 

Converse com outros 
franqueados e 

conheça a fundo o 
dia a dia da operação 

do negócio para 
tomar decisões mais 

acertadas.

O controle de 
qualidade dos 

produtos deve ser 
rígido e constante, 
especialmente no 

estoque.



INVESTIMENTO

Redes que oferecem modelos de franquia em quiosque costumam ter investimento mais baixo. É 
possível encontrar opções em vários segmentos com valores entre R$ 85 mil e R$ 200 mil.

Franquias de cafeteria, que trabalham com bebidas, sobremesas e salgados, apresentam investimentos 
na faixa de R$ 85 mil a R$ 545 mil.

As lojas de produtos e alimentação natural estão em alta. O investimento em uma marca do segmento 
fica entre R$ 65 mil e R$ 455 mil.

As maiores e mais famosas redes de franquias de alimentação exigem investimento mais alto. As opções 
partem dos R$ 300 mil e chegam até R$ 2 milhões.
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O brasileiro cada vez mais 
está comendo fora de casa e 

já se acostumou a ter diversas 
opções. O setor de 

alimentação tem apresentado 
crescimento e é valorizado, 
mas deve entregar algo que 

esteja à altura das 
expectativas do consumidor.

Paulo Cesar Mauro, diretor da 
Global Franchise

OPINIÃO DE 

ESPECIALISTA

“É importante observar a aderência com a operação, 
porque alguns modelos de negócio são mais trabalhosos 
do que outros. Por exemplo, algumas franquias oferecem 
apenas a montagem de comidas, enquanto em outras já 
se faz necessário preparar toda a refeição, o que exige 
uma mão de obra específica.”

Luis Henrique Stockler, sócio-fundador da ba}STOCKLER



FRANQUIAS DE ALIMENTAÇÃO

OPORTUNIDADES EM DESTAQUE



Com a proposta de ter o menor investimento para sorveteria artesanal do setor, 

a Shakerama é uma marca que zela pela qualidade e pelo sabor dos seus 

produtos, oferecendo aos clientes um atendimento de qualidade e 

personalizado, com o cuidado que os próprios profissionais gostariam de receber. 

A franquia modular permite que você agregue outras formas de fazer e servir o 

sorvete e seus derivados, tudo dentro de um planejamento prévio e de suas 

condições financeiras. Em um ambiente moderno, a rede de franquias oferece 

não só a delícia gelada, como também café, açaí e milk shake.

FRANQUIA SHAKERAMA

Publieditorial

VANTAGENS

Amplo know how
dos fundadores

Ótima lucratividade 
e rentabilidade

Suporte de 
qualidade

RAIO-X

Investimento total: a partir de R$ 99.000

(R$ 25.000 de taxa de franquia + 
R$ 74.000 de capital de instalação)

Faturamento médio mensal: R$ 32.000

Taxa de lucro: 15%

Prazo de retorno: a partir de 24 meses

Fundação: 2015

CONTATO

www.shakerama.com.br/franquia

http://www.shakerama.com.br/franquia


Confira 50 opções de franquias de comida (lista organizada por menor investimento inicial):

50 OPÇÕES DE 

FRANQUIAS DE COMIDA

MARCA NEGÓCIO INVESTIMENTO SITE

Cacau Show Chocolates R$ 23 mil a R$ 140 mil

Loucos por Churros Churros R$ 45 mil a R$ 85 mil

Geneal Lanches e salgados R$ 55 mil a R$ 180 mil
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http://www.cacaushow.com.br/
http://www.loucosporchurros.com.br/
http://www.geneal.com.br/
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MARCA NEGÓCIO INVESTIMENTO SITE

Açaí no Ponto Açaí R$ 59,9 mil a R$ 136,7 mil

Mais Natural Produtos naturais R$ 65 mil a R$ 100 mil

Moncloa Chá R$ 65,5 mil a R$ 220 mil

Clube Caramelo Doces R$ 70 mil a R$ 120 mil

Ice Creamy Sorveteria R$ 70 mil a R$ 320 mil

Fábrica Di Chocolate Chocolates R$ 71,9 mil a R$ 114,4 mil

Flavored Popcorn Pipoca R$ 76 mil a R$ 93,5 mil

Megamatte Café e salgados R$ 78 mil a R$ 295 mil

http://acainoponto.com.br/
http://www.maisnatural.ind.br/
http://moncloa.com.br/
http://www.icecreamy.com.br/
http://www.fabricadichocolate.com.br/
http://www.flavoredpopcorn.com.br/
http://www.meuclubecaramelo.com.br/
http://www.megamatte.com.br/
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MARCA NEGÓCIO INVESTIMENTO SITE

Empada Brasil Salgados R$ 79,7 mil a R$ 178 mil

Brasileirinho Delivery Culinária brasileira R$ 80 mil a R$ 120 mil

Tradicional Bolos Caseiros Bolos R$ 80 mil a R$ 190 mil

Gordão Lanches Hamburgueria R$ 88 mil a R$ 530 mil

Olha o Churros Churros R$ 89 mil

Casa do Sorvete Jundiá Sorveteria R$ 89,5 mil a R$ 138,7 mil

Substância Gastronomia light R$ 102 mil a R$ 265 mil

Belga Mix Batata frita R$ 106 mil

http://www.empadabrasil.com.br/
http://www.brasileirinhodelivery.com.br/
http://tradicionalboloscaseiros.com.br/
http://olhaochurros.com.br/
http://www.jundia.com.br/
http://www.substancia.com.br/
http://www.gordaolanches.com.br/
http://www.belgamix.com.br/
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MARCA NEGÓCIO INVESTIMENTO SITE

Açaí Beat Açaí R$ 108 mil a R$ 143 mil

Mil Milk Shakes Sorveteria R$ 109 mil a R$ 175 mil

Oggi Sorvetes Sorveteria R$ 115 mil a R$ 215 mil

Lug’s Batata frita R$ 130 mil a R$ 330 mil

Mr. Mix Milk Shakes Sorveteria R$ 140 mil a R$ 230 mil

Açaíberry Açaí R$ 150 mil a R$ 370,5 mil

Oh My Dog! Cachorro quente R$ 160 mil a R$ 320 mil

Rede Leve Pizza Pizza R$ 166,5 mil a R$ 212,5 mil

http://www.acaibeat.com.br/
http://www.milmilkshakes.com.br/
http://www.oggisorvetes.com.br/
http://www.mrmix.com.br/
http://www.bravoacai.com.br/
http://www.ohmydogbrasil.com.br/
http://www.lugs.com.br/
http://www.redelevepizza.com.br/
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MARCA NEGÓCIO INVESTIMENTO SITE

Vanilla Café Cafeteria R$ 177 mil a R$ 309,5 mil

Big X Picanha Hamburgueria R$ 200 mil a R$ 650 mil

Burger+ Hamburgueria R$ 212 mil a R$ 688 mil

Brigadeira Doces R$ 230 mil

Mate.com Cafeteria R$ 230 mil a R$ 355 mil

Hot n' Tender Frango frito R$ 230 mil a R$ 580 mil

Bello Pastel Express Refeições e salgados R$ 250 mil a R$ 550 mil

Wayne’s Burger Star Hamburgueria R$ 250 mil a R$ 550 mil

http://www.vanillacaffe.com.br/
http://www.bigxpicanha.com.br/
http://www.burgermaisberrini.com.br/
http://www.queromate.com.br/
http://www.hotntender.com.br/
http://www.bellopastel.com/
http://www.brigaderia.com.br/
http://waynes.com.br/
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MARCA NEGÓCIO INVESTIMENTO SITE

Suplicy Cafés Cafeteria R$ 275 mil a R$ 385 mil

Creps Crepe R$ 290 mil a R$ 450 mil

Subway Sanduíches R$ 300 mil a R$ 580 mil

Sushiloko Culinária japonesa R$ 305 mil a R$ 435 mil

Rizzo Gourmet Refeições gourmet R$ 320,5 mil a R$ 468,5 mil

Griletto Refeições R$ 390 mil a R$ 465 mil

Tostex Café e salgados R$ 405 mil a R$ 510 mil

Montana Refeições R$ 450 mil a R$ 530 mil

http://www.suplicycafes.com.br/
http://creps.com.br/
http://www.subway.com/pt-BR
http://www.rizzogourmet.com.br/#!/
http://www.griletto.com.br/
http://www.tostexoficial.com.br/
http://www.sushiloko.com.br/
http://montanagrill.com.br/
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MARCA NEGÓCIO INVESTIMENTO SITE

Vivenda do Camarão Refeições R$ 480 mil a R$ 627 mil

Spoleto Massas R$ 480 mil a R$ 880 mil

China In Box Culinária asiática R$ 540 mil a R$ 730 mil

Giraffas Lanches e refeições R$ 610 mil a R$ 1,3 milhão

Domino’s Pizza R$ 730 mil a R$ 910 mil

Habib’s Culinária árabe R$ 900 mil a R$ 2,5 milhões

McDonald’s Lanches R$ 1,6 milhão a R$ 2,6 milhões

http://www.vivendadocamarao.com.br/
http://www.spoleto.com.br/
http://franquiachinainbox.com.br/
http://www.dominos.com.br/
http://institucional.habibs.com.br/
http://www.mcdonalds.com.br/
http://giraffas.com.br/


Se você está em busca da franquia ideal para investir, . 
Você vai encontrar muito mais informação para ajuda-lo nessa importante decisão. 

Acompanhe também nossas redes sociais:
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