
A primeira e a 
maior rede de 

franquias do Brasil 
especializada 

em alimentação 
saudável infantil.



Alimentação
na infância
A alimentação desempenha um papel essencial ao 
longo do tempo de existência das pessoas, sendo os 
primeiros anos de vida da criança ideais para transmitir 
conhecimentos importantes ao nível da alimentação, 
criando hábitos saudáveis que poderão perdurar pela 
vida toda. 

Vários fatores influenciam o crescimento e a saúde da 
criança, entre esses, a alimentação se destaca como 
um dos mais importantes para garantir o adequado 
desenvolvimento e prevenir carências nutricionais.



A idade escolar é o período em que a criança apresenta um 
metabolismo muito mais intenso, e uma má alimentação 
pode ser a razão de muitos problemas:

Diminuição da 
capacidade de 

raciocínio e 
memorização

Deficiência no 
crescimento e 

desenvolvimento

Propensão à 
diabetes e ao 

colesterol alto

Alterações 
imunológicas 

Alterações de 
humor

Desnutrição ou 
obesidade

Esses problemas estão diretamente ligados aos hábitos alimentares que se iniciam em casa, mas se estendem 
a escola, local onde as crianças passam boa parte de seu dia.



Alternativas mais saudáveis, como frutas e sucos 
naturais, não estão disponíveis nas cantinas. 
Atualmente, as cantinas escolares oferecem alimentos ricos em açúcar, sódio e gorduras, tais como: 

Consumir na cantina é uma prática comum de muitos alunos. Talvez a falta de tempo seja o principal 
motivador dos pais escolherem esta opção, por ela oferecer uma maior praticidade, comodidade e fácil 
acesso, mas, infelizmente, não é a melhor escolha para seus filhos.

Salgadinhos Refrigerantes Bolachas Sorvetes Doces Outros 
alimentos

industrializados



O Problema

80% 
dos lanches que as 

crianças estavam 
consumindo eram 

industrializados, 
compostos em sua 

maioria por açúcar e 
gordura hidrogenada.

Larissa sempre buscou proporcionar hábitos alimentares saudáveis para 

as suas duas filhas pequenas e, depois de uma intensa pesquisa, acabou 

verificando que não havia muitas opções saudáveis para o lanche escolar das 

meninas. 

Diante desta situação e sabendo da importância de manter os hábitos, Larissa 

começou a produzir os próprios lanches e enviar para suas filhas. Mas o 

tempo gasto era muito grande e difícil de conciliar com suas outras obrigações 

pessoais e profissionais. 

A partir de então, Larissa começou a conversar com inúmeros pais para saber 

como lidavam com a questão alimentar dos seus filhos, ou seja, o que as 

crianças levavam em suas lancheiras ou o que consumiam nas cantinas das 

escolas. As respostas, infelizmente, não foram as melhores: 80% dos lanches 

que as crianças estavam consumindo eram industrializados, compostos em sua 

maioria por açúcar e gordura hidrogenada. 



A Solução
Proporcionar uma 

alimentação saudável 
e equilibrada para as 
crianças nas escolas

Por que não criar uma solução para todos os pais e benéfica para a saúde 

de seus filhos? A partir dessa ideia, no início de 2016, Larissa criou a Snack 

Saudável. 

A Snack , empresa pioneira em seu segmento, surgiu para proporcionar uma 

alimentação saudável e equilibrada para as crianças nas escolas e também 

comodidade e tranquilidade para os pais. Todos os kits são desenvolvidos por 

nutricionistas e entregues fresquinhos na hora do recreio para as crianças.
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Como 
funciona?

1ºPasso

2ºPasso

Contratação

Cardápio
Entenda a Snack Saudável

Os pais têm à disposição três tipos 
de planos para a contratação: 
diário, mensal ou trimestral.

O cardápio diário é desenvolvido 
por um nutricionista, respeitando 
as restrições alimentares de cada 
criança.



3ºPasso
4ºPasso

5ºPasso

Preparo
Entrega

Identificação

Com todo cuidado, seguindo um 
rígido controle de qualidade, os kits 
da Snack Saudável são preparados 
pouco antes da hora do recreio 
para que a criança receba o lanche 
sempre fresquinho. 

Os kits da Snack Saudável são 
entregues direto na escola pouco 
antes do recreio a fim de manter a 
alta qualidade dos alimentos.

 A escola recebe os kits da Snack 
Saudável, devidamente identificados, 
que serão distribuídos para as crianças 
na hora do recreio. 



7ºPasso

6ºPasso

Satisfação

Saúde

Os pais cumprem o seu papel de 
promover a saúde de seus filhos e as 
crianças sempre nutridas e saudáveis 
para uma vida mais cheia de disposição, 
aprendizado e alegria. 

A criança recebe o seu kit e saboreia 
seu lanche delicioso, nutritivo e 
saudável.
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Franquia
Snack Saudável
O que é franchising? Como está o franchising 

no Brasil?

Vamos entender um pouco mais sobre o franchising

É a permissão que a franqueadora dá ao franqueado para: 
 explorar os direitos de uso da marca;
 utilizar um sistema de operação e gestão de um negócio 
formatado;
 explorar os direitos de distribuição de produtos ou 
serviços em um mercado definido. 

Em resumo, é um sistema de interesses comuns entre 
franqueadora e franqueado, que passam a ser parceiros 
trabalhando sob uma única marca, buscando sucesso e lucro.

O ano de 2016 apresentou um faturamento de 
8% a mais do que em 2015 e, após o fechamento 
de 2017, está previsto que o setor continuará 
crescendo, diferente de muitos segmentos da 
economia. No Brasil, já contamos com mais de 
3.000 marcas franqueadas, gerando em torno de 
145.000 franquias e quase 1,2 milhão de postos 
de trabalho.



Quais são as 
vantagens 
de adesão ao 
franchising?

Fazer parte de 
uma marca 

consolidada no 
mercado.

Utilizar métodos 
profissionais 

de gestão 
empresarial.

Usufruir de 
um conceito de 

negócio já testado, 
minimizando os 

riscos.

Participar de 
economia em 

escala.

Ter acesso 
a outros 

empreendedores, 
o que gera troca 
de experiências.

Receber suporte 
constante.



Vamos entender um pouco 
mais sobre franquias.
O Papel das partes.

O resultado da sinergia não poderia ser outro: enquanto 29% das empresas fecham as portas no primeiro ano de 
atividade, no franchising, este número é reduzido para apenas 2%. 

Franqueado Franqueadora

Explorar um determinado mercado.

Investigar antes de investir, identificando-se com o segmento e a marca.

Investir e reinvestir no negócio.

Operar segundo os padrões determinados.

Contribuir para o aperfeiçoamento do negócio.

Desenvolver o negócio: produtos e estratégias.

Estabelecer padrões e normas.

Selecionar e capacitar os franqueados.

Autorizar o uso da marca.

Apoiar e orientar.
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A mesma 
oportunidade de 
sucesso alcançada, 
agora disponível 
para você!
A franquia Snack Saudável é a grande 
oportunidade para quem busca ter um negócio 
próprio e atuar no segmento apontado como 
a grande tendência para os próximos anos: 
alimentação saudável.



Baixo
investimento e 
excelentes ganhos

Não há 
necessidade de 
experiência com 
alimentaçãoVocê pode operar a sua franquia Snack Saudável 

a partir de uma cozinha exclusiva e adaptada, não 
havendo a necessidade de altos investimentos em 
estrutura e reformas do local. 

Com o formato de trabalho desenvolvido, 
você precisará de poucos funcionários. A 
franqueadora fornecerá um nutricionista que 
será responsável pelo desenvolvimento do 
cardápio a ser seguido. Você não precisa ter 
experiência anterior com alimentação nem ser 
um profissional da área. Por não precisar estar em um ponto 

comercial tradicional, como no 
centro da cidade, os seus custos 
fixos serão baixos.
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Investimento
Franquia Snack Saudável

Investimento total: a partir de R$ 72.900,00*

de 20 a 30% do faturamento

de 04% a 09%

do 1º ao 6º mês: R$ 450,00   |   a partir do 7º mês: R$ 900,00

R$ 300,00 fixos mensais

* não incluso o capital de giro indicado em R$ 10.000,00

Rentabilidade mensal:

Lucratividade mensal:

Taxa de royalties:

Taxa de publicidade e 
propaganda:



Condição especial
na taxa de Franquia

20% DE DESCONTO
INVESTIMENTO TOTAL DE

TAXA DE FRANQUIA DE R$ 25.000,00 POR R$ 20.000,00

PORR$ 72.900,00 R$ 67.900,00

*

*Condição válida até o final de março de 2018.



Suporte
Snack Saudável

Suporte na 
escolha do local 
para a franquia

Criação de ações 
de marketing 

digital e 
marketing local

Projeto de 
adequações 

necessárias para o 
local escolhido

Nutricionista 
responsável pelo 
desenvolvimento 

do cardápio

Auxílio no 
desenvolvimento 

das estratégias 
comerciais 

Treinamentos 
teóricos e práticos 
para o franqueado 

e sua equipe

Elaboração de 
novos produtos

Acompanhamento 
da evolução do 
faturamento da 

franquia



Snack Saudável
destaque na mídia nacional



Venha ser um franqueado da maior rede
de franquias de alimentação saudável infantil.

Mercado 
com ótimos 

indicativos de 
crescimento

Taxas de 
royalties e 

publicidade 
reduzidas

Baixo valor de 
investimento 

Suporte para 
todas as áreas 

da franquia

Tendência mundial 
de uma busca 
por alimentos 

saudáveis

Custo fixo baixo

Operação simples 
e eficaz

Franquia 
com ótima 

lucratividade e 
rentabilidade.

Marca pioneira 
em formato 

de negócios no 
franchising

Amplo programa 
de treinamento
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Snack Saudável
Uma rede 
de franquias 
de sucesso

E não é para menos! 
Temos a receita do sucesso nas mãos.

Para o ano de 2018, a meta da Snack é 
atingir a marca de 60 franquias vendidas. 

E você pode fazer parte de TUDO isso!

E quais são as previsões?

As melhores!

Em menos de um ano, foram comercializadas 
24 unidades e muitas outras estão em processo 
de negociação. Todas as franquias que já estão 
com as portas abertas estão a todo vapor, tendo 
excelentes resultados financeiros.

Quando chegar a este número, a Snack Saudável será uma rede 
com um faturamento em torno de R$ 13 milhões por ano e estará 
entregando mais de 1,5 milhão de kits de lanches saudáveis.



    

Confira as cidades 
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Em funcionamento
Ariquemes

Em funcionamento
Ji-Parana

Em funcionamento
Brasília

Em implantação
Brasília

Em implantação
Teresina

Em implantação
Recife

Em implantação
Belo Horizonte

Em implantação
Ribeirão Preto

Em implantação
Sinop Em implantação

Bauru

Em implantação
Manaus

Em implantação
Santarém

Em implantação
SorocabaEm implantação

Marília
Em implantação
Guaratuba

Em implantação
Joinville

Em implantação
Curitiba

Em implantação
Ponta Grossa

Em funcionamento
Campo Grande

Em funcionamento
Porto Velho

Em funcionamento
Belém

Em funcionamento
Gravataí

Em funcionamento
Torres
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Preenchimento da 
ficha constando a 
cidade de interesse 
para implantação da 
franquia e os dados 
pessoais para análise.

Após a aprovação do 
candidato, a Snack 
Saudável agendará uma 
reunião, podendo ser 
virtual ou presencial, para 
explanação detalhada do 
negócio.

Torne-se um Franqueado Snack Saudável

Com o ingresso na Snack 
Saudável, o franqueado 
receberá toda a ajuda 
para implantar a sua 
unidade e também os 
treinamentos iniciais.

A Snack Saudável 
verificará a 
disponibilidade da 
cidade de interesse 
para a franquia e já 
fará uma análise do 
perfil do candidato.

Decidido em prosseguir 
com o negócio, o 
candidato deverá 
assinar o Contrato de 
Franquia Snack Saudável 
e também efetuar o 
pagamento da Taxa de 
Franquia.

Com o local já reformado, 
estoque inicial entregue e 
treinamentos realizados, 
o franqueado está apto a 
inaugurar a sua unidade!

Ficha de avaliação Reunião Implantação

Análise de perfil Contrato Inauguração

1º Passo 3º Passo 5º Passo

2º Passo 4º Passo 6º Passo

Próximos passos



Nossos consultores de 
expansão estão 
à sua disposição para 
qualquer auxílio. 
Entre em contato para saber sobre a oportunidade 
disponível para sua região.



SNACKSAUDAVEL.COM


