


HISTÓRIA DA MARCA

Aliando a ideia de preço único baixo à experiência com lojas de Shopping, os sócios abriram a primeira 

loja BARATO EXPRESS em outubro de 2015, com o conceito de loja que apesar de barata, tinha um 

design sofisticado, grande variedade de produtos com ótima qualidade e excelente atendimento.

A inauguração foi um grande sucesso e aproveitando essa oportunidade, em fevereiro de 2016 já foi 

inaugurada a segunda loja. Até o final de 2017 foram inauguradas no total 8 lojas.

Como o negócio estava desempenhando muito bem, apesar da crise financeira em que se encontrava o 

país, em 2017 os sócios começaram a formatar a ideia de franquear seu modelo de negócio para 

aproveitar a alavancagem e o crescimento que o mercado de franquias proporciona, replicando seu 

know-how e ajudando empreendedores de todo país com as suas experiências profissionais.



NOSSAS
UNIDADES
Nossas unidades estão localizadas em 
locais de grande movimentação e alto 
fluxo diário de pessoas.

São Paulo - Pinheiros

São Paulo - Santana

São Paulo - Tatuapé

São Paulo - Penha

Osasco - Centro

Osasco - Santo Antônio

Carapicuíba - Vila Dirce

Guarulhos - Centro



Oferecer aos nossos clientes 

produtos de qualidade a um preço 

justo e uma experiência de 

compra diferenciada.

Ser reconhecida nacionalmente 

como a melhor loja de moda, cama 

mesa e banho com os preços mais 

competitivos do mercado, além de 

promover o desenvolvimento 

profissional e pessoal de nossos 

colaboradores.

• Positividade;

• Companheirismo;

• Tratamento com simpatia e respeito;

• Humildade;

• Transparência;

• Ética;

• Pró atividade;

• Desenvolvimento constante;

• Responsabilidade social e ambiental.

MISSÃO VISÃO VALORES



PÚBLICO ALVO

A maior parte do público
BARATO EXPRESS é composto 
por mulheres pertencentes
as classes B, C, D e E.
Que trabalham fora e fazem a 
gestão de seus lares, cuidam de 
seus filhos e maridos. 
E têm a necessidade de consumir 
uma variedades de produtos 
atuais. São pessoas antenadas 
que acompanham as tendências 
nas mídias e estão em busca
de marcas que atendam os seus 
desejos, relacionando sempre
o custo e benefício.



DE TUDO UM POUCO, PARA VOCÊ

MULHER

DE TUDO UM POUCO, PARA VOCÊ

HOMEM

DE TUDO UM POUCO, PARA SUA

CASA

NOSSOS
PRODUTOS

• Vestuário feminino, 
masculino e infantil;

• Cama, mesa e banho;

• Acessórios.

BAIXO CUSTO



Fonte: ABF

POR QUE INVERSTIR EM FRANQUIA?



DESEMPENHO DO FRANCHISING 2017

Fonte: ABF
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POR QUE INVERSTIR EM FRANQUIA?



Fonte: http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/pesquisa-revela-que-o-mercado-de-moda-esta-em-crescimento

POR QUE 
INVERSTIR EM 
FRANQUIA?



• O preço único para todos os tipos de produto é 

atrativo para o cliente final.

• A relação custo/benefício é facilmente 

percebida pelo cliente.

• Os preços são baixos quando comparados com 

outras lojas.

• A variedade de produtos, que inclui confecção, 

calçados, acessórios e cama/mesa/banho.

• A loja é bem organizada, o que facilita a busca 

de produtos.

• Aparência e estilo da loja sofisticados, porém 

com preços populares.

DIFERENCIAIS DA MARCA



PERFIL DO FRANQUEADO

• Capacidade de liderança, habilidade de negociação, capacidade de 

aprendizado, e noções básicas de finanças;

• Serão permitidos franqueados profissionais (multi-franquias) ou grupos 

empresariais que queiram ser franqueados;

• O franqueado preferencialmente deve residir no municípios em que pretende 

abrir a unidade;

• Idade mínima 21 anos.

• Ser empreendedor e que tenha afinidade com a marca;

• Perfil de operador e gestor, com forte habilidade de motivar e liderar pessoas;

• Ser orientado ao atendimento e satisfação e consumidor;

• Precisa gostar de trabalhar com pessoas e atendimento, com foco em vendas.



PROCESSO DE SELEÇÃO DO FRANQUEADO

Apresentação 
institucional

Preenchimento de 
Ficha Pré-qualificatória

Aprovação 
por parte da 

empresa franqueadora

Reunião de 
apresentação

Assinatura do 
Pré-contrato de 

franquias

Entrega de documentos para 
elaboração do 

Pré-contrato de franquias

Entrega da COF 
e informação 

adicionais

Teste para 
avaliação de perfil



APOIO AO FRANQUEADO

• Diretrizes de projeto de loja; 

• Pedido de produtos;

• Treinamento da equipe;

• Implantação da unidade;

• Marketing e publicidade;

• Auxilio operação e gestão 

estratégica e do negócio.



SUPORTE AO 
FRANQUEADO NA 
IMPLANTAÇÃO

• Manuais de operação para todas as áreas que 

envolvam o negócio; 

• Programas regulares de treinamento;

• Visitas regulares de um consultor de campo para 

orientação ao atingimento das metas;

• Assessoria técnica à prestação dos serviços e 

venda dos produtos;

• Treinamentos e reciclagens periódicos. 



Taxa de Franquia .................................................................................... R$ 25 mil

Instalação e equipamento ..................................................................... De R$ 35 a 45 mil

Estoque ..................................................................................................... R$ 30 mil

Faturamento médio ................................................................................ R$ 75 mil

Prazo de retorno...................................................................................... De 14 a 24 meses

Royalties ................................................................................................... 2% sobre o faturamento bruto

Fundo de Propaganda ........................................................................... 1% sobre o faturamento bruto

MODELO DE NEGÓCIO 
EXPRESS



Taxa de Franquia .................................................................................... R$ 30 mil

Instalação e equipamento ..................................................................... De R$ 55 a 65 mil

Estoque ..................................................................................................... R$ 70 mil

Faturamento médio ................................................................................ R$ 95 mil

Prazo de retorno...................................................................................... De 16 a 26 meses

Royalties ................................................................................................... 2% sobre o faturamento bruto

Fundo de Propaganda ........................................................................... 1% sobre o faturamento bruto

MODELO DE NEGÓCIO
COMPLETO



    (12) 98116-7801     
     baratoexpress@go2franquias.com.br 

A PRÓXIMA LOJA
PODE SER A SUA!

mailto:baratoexpress@go2franquias.com.br

