


A MINUTRI 
O conceito da Minutri é pautado  em alimentação 

saudável e  prática: uma loja de conveniência  com 

refeições para toda família,  desde o público infantil, 

adulto  e idoso, até a linha  pet. 

O grande diferencial da Minutri  em relação aos 

outros modelos de  lojas saudáveis já existentes é  

ter o pilar de saudabilidade  aliado a praticidade. 

CONCEITO 



O restante do mix é composto por 

bebidas e snacks saudáveis 

PRODUTOS 

A maior parte do mix (cerca de 70%) é  

congelado, acompanhando a tendência  

desse tipo de produto em PDVs 

O método de congelamento utilizado é o  

ultracongelamento, modelo mais avançado,  

que conserva os nutrientes e as características  

sensoriais do alimento (sabor, textura e odor)  

Observação: Sem conservantes 



UNIÃO 

Know how em: 

Alimentação  

saudável 
Gestão de  

franquias 







O Mercado de Franchising  



Mais de 65% 

dos brasileiros 
se alimentam fora de casa 

Fonte: Data Popular 



Saudáveis, 

mas sem tempo 

62% dos brasileiros sofrem com a falta de tempo.  

E, quanto menos tempo, maior  
a busca pela praticidade 

 

 

Praticidade não 
é perda de qualidade 

Fonte: Ibope 



UM MERCADO 

EM expansão 

A partir da década de 80, os alimentos congelados  
passaram a ocupar um espaço importante no cardápio  

dos brasileiros, principalmente das classes média e alta,  
e em maior concentração em regiões onde a  

participação das mulheres no mercado de trabalho é 
grande. 

57% das brasileiras têm algum tipo de ocupação  
remunerada. Mas esse número estagnou porque  

mulheres ainda seguem com dupla jornada: casa e fora 
de casa. 

Falta de tempo Melhor uso do tempo disponível 

Congelados 

= 





FABRICAÇÃO PRÓPRIA 

Cerca de 80% da fabricação das refeições e  

snacks é em indústria própria, o que garante  

o fornecimento exclusivo e atinge o menor  

preço de venda ao consumidor 



Maior Mix de Produtos do 
Mercado. 

Principal 
Funcional, Baixa 

Fit, Proteínas, 

• Baby 
• Kids 
• Entradas 
• Refeição  

(Vegano,  
Caloria,   

• Massas e Molhos,DIY 

Acompanhamentos e Caldos. 
Indicação de produtos sem 

Glúten e Sem Lactose) 
• Pets 
• Sobremesas 
• Snacks 
• Bebidas 
• Produtos secos 



Cozinha Ultracongelamento Fábrica própria 













Materiais e acessórios 











Estrutura 

Sede Própria da Franqueadora com estrutura completa para atender os Franqueados, com auditório para mais de 120 pessoas, 

 

salas de reuniões, local exclusivo para coffe. 



SUPORTE PRESTADO PELA MINUTRI 

• Assessoria na escolha do ponto comercial e análise do local através de ferramenta de geolocalização. 

 
• Transferência de know-how aos Franqueados e Colaboradores por meio de treinamentos presenciais e Universidade  

Corporativa. 

 

 
• Tv Corporativa Minutri – Meio de Treinamento Online com foco em atualização, reciclagem e inovação. 

 
 

• Suporte Comercial, Técnico, Administrativo e Financeiro. 

 
• Calendário de Marketing anual com todas as Campanhas, Lançamentos e Novidades, além de apoio completo com  

materiais específicos. 

 

 
• SAF: Serviço de Atendimento ao Franqueado, o formato exclusivo para atender com qualidade e rapidez; 



MAIS MOTIVOS PARA SER UM FRANQUEADO MINUTRI 

Baixo investimento, ótima  
rentabilidade e excelente  

prazo de retorno. 

Operação enxuta, compacta e simples,  
sem necessidade de equipe  

especializada e cozinha industrial. 

Diversidade de produtos diferenciados e  
desejados (Do café da manhã ao jantar). 

Agência de publicidade com  
atendimento exclusivo. 

Assessoria de Imprensa gerando  
visibilidade para a Rede. 

Modelo de negócio que acompanha  
as tendências internacionais de  

grandes marcas. 



 Taxa de franquia 65 mil; 

 Tamanho da loja 70M² na média. 

 Investimento total de 251 mil; 

 Rentabilidade entre 15% e 20% 

 Tempo de retorno de 18 a 24  

meses.. 

 Markup: 110%  - 120% . 

 

Modelo de franquia Minutri 



Plano de Expansão 

Plano de Expansão estratégico para todo território Nacional na  
abertura de novas unidades Franqueadas com disponibilidade para 

300 FRANQUIAS. 

Avaliado através do índice de potencial de consumo (IPC) é um instrumento imprescindível  
para a análise do consumo de produtos e serviços no mercado brasileiro, ele traz as  
informações de consumo por município. 



Depoimentos de franqueados do Grupo 

Nós, Franqueadas da Unidade Lapa, escolhemos o Instituto Ana Hickmann primeiramente por 

conhecer o Presidente do Grupo Sr Sidney Kalaes, há mais de 24 anos e por sabermos de sua  

competência e idoneidade, e também pela certeza do total sucesso, contando ainda com o nome de  

um ícone da beleza como Ana Hickmann. 

Regina Fernandes e Rose Fernandes Matheus 



 
Muito Obrigada 
Luana França 
Gerente Expansão – Minutri 
(011) 9 8944-3773 

 


