
Apresentação Franquia  

Santo Fogo



Sobre esta apresentação

Com tantas opções no mercado brasileiro, muitos investidores 

se perdem neste mar de franquias. Muitos acabam desistindo, 

outros investem em pessimas opções e somente uma pequena 

parcela acerta o seu invetimento na mosca.

Infelizmente é exatamente isso, apenas uma parcela dos 

investidores entram em um negócio sustentável, que dá 

suporte para o seu franqueado e que é, o mais importante, 

rentável!

Nós, do Grupo Latino Americano de Franquias, somos 

especialistas em auxiliar você, investidor, na tomada de 

decisão nessa hora tão difícil. Entendemos que você batalhou 

muito para conseguir guardar uma boa quantia e que pretende 

investir esse dinheiro em um negócio comprovado por seus 

anos de operação, por um suporte de qualidade oferecido 

pelo franqueador e que investe em treinamento e Know how 

para os seus franqueados melhorarem cada vez mais!

Para fazer parte do nosso portfólio de franquias, as marcas 

passam por um processo de seleção executado por nossos 

consultores para provar se a franqueadora realmente entrega 

os resultados esperados pelo investivedor. Além disso, os 

nossos consultores estão preparados para auxiliar você nessa 

escolha. Não deixe de tirar suas dúvidas conosco.

Nesta apresentação da Franquia Santo Fogo você terá uma 

visão geral sobre as principais informações e números da 

franqueadora. 

Espero que este material ajude você,

Abraço

Rui Camargo



Início da 
apresentação



Marca e Conceito

Com um histórico de sucesso de marcas 

como Ice Creamy sorvetes, o Grupo EMS 

Franquias apresenta sua nova marca: Santo 

Fogo Steak House & Hamburgueria.

A nova marca nasce no modelo de 

franquias já com um histórico de 10 anos, 

tradição e experiência por parte dos 

sócios.



Proposta de Valor

O melhor dos dois mundos. A Franquia SantoFogo é Hamburgueria gourmet e 

Steakhouse. Carnes nobres e selecionadas raça Angus, cardápio exclusivo, chopp 

na caneca congelada e nossas deliciosas sobremesas. Tudo isso em um ambiente 

diferenciado que fará o maior sucesso em sua cidade.
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Capacitação e Suporte

No momento em que a Santo Fogo 
decidiu desenvolver um sistema de 
Franquia, praticamente se converteu 
a uma empresa de serviço que deve 
considerar a preparação de seus 
colaboradores neste sentido. 

Esta é uma etapa que indica quais 
serão as atividades básicas de 
suporte aos Franqueados.

1.  Assistência na busca de pontos 
de localização

2.  Apoio e supervisão para o bom 
andamento da franquia 

3.  Assistência na abertura da 
unidade 

4.  Capacitação inicial e contínua

5.  Assistência em Marketing e 
Publicidade 

6.  Manuais operacionais 

7.  Desenvolvimento de novos 
produtos e tecnologia 

8.  Auxílio em seu planejamento 
comercial 



Investimento*

Taxa de Franquia               R$   80.000,00

Investimento Inicial à partir de    R$   300.000,00

Investimento Total à partir de R$   380.000,00

Royalties: 5% do faturamento bruto

Taxa de publicidade: 2% do faturamento bruto

Prazo de Retorno: 24 a 36 meses

Contrato: 5 anos

*Estes	valores	podem	sofrer	alterações	



Rui Camargo | Commercial Director

Phone: +55 (11) 2898-4734
Mobile: +55 (11) 96615-4483
E-mail: rcamargo@grupolatinoamericano.com.br

Visite nosso site:
http://www.grupolatinoamericano.com.br

Escritório Brasil:
Avenida Sagitário, 138 
Edifício Alpha Oficces – Torre Lodon – Sala 301 
Alphaville – Barueri – São Paulo

Contato


