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CONHEÇA A

www.sobrancelhas.com.brSÓBRANCELHAS

Especializada na 
“Produção do Olhar”

Empresa fundada em 2013 pela
empresária Luzia Costa, com mais
de 14 anos de experiência no mercado.

Atualmente a marca conta com mais de
200 CONTRATOS FECHADOS

Presença:
BRASIL | ARGENTINA | BOLÍVIA



O MERCADO DA

www.sobrancelhas.com.brBELEZA

O segmento de beleza e estética foi o
QUE MAIS CRESCEU EM 2017.

(Fonte: Sebrae / ABF / ABIHPEC).

Setor de sobrancelhas movimentou
R$ 250 MILHÕES NOS ÚLTIMOS ANOS.

Um dos mercados mais
PROMISSORES PARA INVESTIMENTO.

Brasil é o terceiro país que mais consome
PRODUTOS E SERVIÇOS DE BELEZA

80% DOS NEGÓCIOS INDEPENDENTES
FECHAM  enquanto apenas 15% NO FORMATO
DE FRANQUIA ENCERRAM ATIVIDADES



A Sóbrancelhas Franquia  se apresenta como excelente negócio para aqueles que 
procuram retorno rápido e baixo investimento. 

Apresentamos inúmeras vantagens, mas enfatizamos que a qualidade na prestação de 
serviços é verdadeiramente o que faz da empresa este grande sucesso.

SÓBRANCELHAS?
POR QUE

www.sobrancelhas.com.br

AMPLO SUPORTE
AO FRANQUEADO

RÁPIDO RETORNO
DO INVESTIMENTO

FÁCIL
OPERAÇÃO

FUNDO
PROMOCIONAL

FIXO

BAIXO CUSTO
OPERACIONAL

BAIXO INVESTIMENTO
INICIAL

TREINAMENTO
EXCLUSIVO  PARA
COLABORADORES

SAF - SERVIÇO DE
ATENDIMENTO AO

FRANQUEADO

DEPARTAMENTO
DE MARKETING

ROYALTIES:
FIXO R$ 2.200,00 OU

8% DO FATURAMENTO



Que Geram...
153.000
Atendimentos mensais

5.100
Atendimentos diários

425
Atendimentos hora

7,08
Atendimentos minuto

PERFIL DO

www.sobrancelhas.com.brCONSUMIDOR

Mulheres

Jovens adultas

Gostam de viajar

Praticam exercícios

Economicamente ativas

Gostam de ir ao cinema

Se interessam por moda

Vaidosas e exigentes

Estão dispostas a gastar



200
UNIDADES

176
UNIDADES

IMPLANTADAS

PRESENTE EM
20 ESTADOS
BRASILEIROS!

13 OPERAÇÕES
NA ARGENTINA!

EM IMPLANTAÇÃO
NA BOLÍVIA!

24
EM FASE DE

IMPLANTAÇÃO

www.sobrancelhas.com.br

ONDE

ESTAMOS



A Sóbrancelhas atua no mercado sendo referencial de qualidade realizando serviços de acordo 
com a simetria do rosto, o que torna olhar e face únicos e exclusivos.
Os produtos foram desenvolvidos com matéria-prima natural, e�cazes no tratamento da pele, 
deixando-a com aspecto saudável e nutrido.

PRODUTOS E SERVIÇOS

www.sobrancelhas.com.brOFERECIDOS

Design de Sobrancelhas

Tintura de Sobrancelhas
Aplicação de Henna
Desondulação de Sobrancelhas
Micropigmentação
Microblading

Alongamento de Cílios

Permanente de Cílios

Tintura de Cílios

Epilação Egípcia

Limpeza de Pele

Mega Hair de Sobrancelhas

Com Calêndulae Aloe Vera



Além de ser especializada na produção e embelezamento do olhar e da face, 
a Sóbrancelhas conta também com serviços de beleza para mãos e pés.

EMBELEZAMENTO

www.sobrancelhas.com.brDAS UNHAS

Epilação de Falange;
Esmaltação Pé e Mão;
Pé e Mão;
Aplicação de Joia 
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2015

UMA EMPRESA

www.sobrancelhas.com.brPREMIADA



ESTIMATIVA DE

INVESTIMENTO

LOJA
SHOPPING

R$211.000,00

LOJA
DE RUA

R$201.000,00

QUIOSQUE

R$129.000,00



Papel do Franqueador! Papel do Franqueado!
De�nir e desenvolver o conceito de negócio que será franqueado;

Testar na prática este conceito, em uma ou mais “unidades piloto”;

Estabelecer as Normas, Processos, Políticas e Padrões;

Recrutar e selecionar os franqueados;

Capacitar os franqueados;

Manter e capacitar uma equipe quali�cada para assessorar,
orientar e inspirar, inclusive pelo exemplo, os franqueados;

Apoiar e orientar seus franqueados na elaboração e implementação 
de planos e ações necessários à concretização do potencial de 
resultados de cada franquia;

Supervisionar e monitorar constantemente a rede de franquias;

Coletar, processar, analisar e difundir conhecimentos que possam fazer 
uma diferença positiva nos negócios dos franqueados;

Propiciar os meios necessários, tais como Intranet, encontros e
convenções, para que seus franqueados se integrem e interajam de 
forma mais produtiva com a própria organização e entre eles.

Investigar a empresa franqueadora e seus integrantes antes de �rmar 
qualquer documento ou efetuar qualquer pagamento relativo à 
aquisição de sua franquia;

Investir (e reinvestir) os recursos necessários para implantar a respectiva 
unidade de negócios;

Utilizar apenas os produtos, serviços e fornecedores de�nidos e/ou 
autorizados pela empresa franqueadora;

Pagar à franqueadora os valores relativos à aquisição e continuidade 
da franquia;

Arcar com os custos e despesas relacionados à operação e à gestão 
de seu negócio;

Observar os Padrões, Normas, Processos e Políticas da rede em tudo
o que se refere à implantação, operação e gestão de sua unidade 
franqueada;

Cooperar com o franqueador e com os demais franqueados integrantes
da rede na busca de diferenciais competitivos;

Adotar apenas as ações de Marketing que sejam compatíveis com a 
imagem e o posicionamento da marca;

“Fazer acontecer” na sua unidade, cuidando do dia a dia, orientando e 
motivando seus colaboradores, ouvindo e cativando seus clientes, e 
desempenhando as demais funções que cabem ao dono de um negócio 
que deseja vê-lo bem-sucedido.



12 9 8116 7801 | 12 9782 8528

expansao@go2franquias.com


