
A FRANQUIA ONLINE DE 
COSMÉTICOS NATURAIS

MAIS PROCURADA DO BRASIL

As informações contidas nesse documento são de responsabilidade da marca franqueadora.



QUEM SOMOS
Nascida em 1989, a Orgânica é pioneira em transformar

a natureza em acessórios de higiene e beleza,

protegendo meio ambiente com ações sustentáveis e

preservando o futuro do planeta.

Com o grande sucesso da linha de produtos da Orgânica

e o modelo de negócio criado, lançamos o modelo de

franquia online para pessoas que querem trabalhar com

um produto inovador e sustentável sem a necessidade

de ter um estoque físico.



15% no custo do produto
ROYALTIES*

R$ 2 a 4mil

FATURAMENTO MÉDIO

20% a 30%

MARGEM DE LUCRO

R$ 39

CUSTO FIXO MENSAL
R$ 9 a 15 mil

TAXA DA FRANQUIA

1 a 2 anos (média)

RETORNO DO INVESTIMENTO

RAIO X

Serão cobrados + R$100 caso o 

faturamento do mês não atinja R$500



POR QUE INVESTIR NA
FRANQUIA ORGÂNICA?

Mas, afinal de contas porque você deveria investir na franquia da

Orgânica e não em outro segmento ou modelo de negócio?

A luta pelo fim dos testes em animais, principalmente, levou os

consumidores a encontrarem produtos veganos. E a informação leva

essas pessoas a estudarem e entenderem os cosméticos naturais.

Um relatório realizado pela Grand View Research mostrou que o

mercado global orgânico de cuidados pessoais deverá atingir US$

25,11 bilhões até 2025. A ideia é que o faturamento dobre em seis

anos. Bem, já estamos em 2021, podemos esperar grandes

conquistas chegando por aí.

Além de que, a pesquisa também mostrou que o Brasil é o país que

mais se destaca na América Latina. Isso porque o mercado de

cosméticos orgânicos movimenta no nosso país cerca de R$3

bilhões.

Nós juntamos o SEGMENTO que tem um excelente mercado no

Brasil com o CANAL ONLINE de vendas que mais cresce, com o

MODELO de negócio simples, barato e lucrativo para pessoas que

gostam do segmento de moda e beleza terem um complemento de

renda.
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? 01. DESENVOLVIMENTO 
DA FRANQUIA

Após etapa de seleção, você recebe
seu site, sistemas de vendas e
plano de negócios;

03. LOGÍSTICA E 
ENTREGA
A Orgânica envia o produto
direto para a casa de seu
cliente;

02. DIVULGAÇÃO E 
VENDAS

Com o plano de negócios e apoio
do seu consultor, você divulga o
seu site para todo o brasil e suas
clientes realizam as compras;

04. LUCROS

Você acompanha todas as
vendas e no final do mês recebe
seu lucro.



DESENVOLVIMENTO 
DA FRANQUIA

Após assinatura do contrato sua franquia fica
pronta em aproximadamente 30 dias.

Você terá:

-Um site personalizado com nome que você 
escolher com os produtos já cadastrados;

-Sistema interno para acompanhar todas as 
vendas realizadas;

-Redes sociais próprias para divulgação da 
franquia;

-Suporte contínuo e gratuito pela equipe da 
Orgânica;

-Acesso a central do franqueado com o plano 
de negócio para começar as vendas e 
divulgação.

01.



DIVULGAÇÃO E 
VENDAS
Como franqueado você poderá executar
diversas estratégias (online e offline) de
acordo com o seu perfil e seu tempo
disponível.

Todo o passo a passo para cada uma dessas
estratégias estará disponível dentro da
central do franqueado e você também terá
apoio do seu consultor para aplicá-las.

Você receberá de forma gratuita também as
imagens para postar nas redes sociais da sua
franquia.

ESTRATÉGIAS

02.

ONLINE OFFLINE

Campanha 
Google Ads

Divulgação em 
Facebook e 
Instagram

Parceria com
Influenciadores

Digitais

E-mail marketing

WhatsApp

YouTube, Blogs, 
Marketplace, entre

outros

Parceria com Salão 
de Beleza

Parceria Clínica de
Estética

Parceria com 
Empresas
Diversas

Loja de Moda e 
Acessórios

Veja abaixo algumas estratégias que você 
usará para faturar com sua franquia.



LOGÍSTICA E 
ENTREGA
Essa é a parte mais chata que fazemos por
você!

-Você não precisa investir e ter local físico
para estoque;
-Não precisa cadastrar os produtos em seu
site;
-Não precisa se preocupar com embalagens e 
envios dos produtos para seus clientes.

Seu trabalho é apenas divulgar, o restante é 
conosco! 

03.

Veja outros benefícios que você terá em 
sua franquia:

-Você poderá vender para o Brasil inteiro;

-Poderá criar políticas de frete grátis em seu 
site;

-Terá um sistema para acompanhar todas as 
vendas e entregas;

-A responsabilidade pela entrega e qualidade 
do produto é da Orgânica.



LUCROS

Você poderá acompanhar o lucro de todas as
vendas pelo seu sistema interno.

Saiba mais:

-Faturamento médio da nossa rede é de R$ 2
a R$ 4 mil por mês;

-Desse valor você recebe 20 a 40% em média;

-Mesmo seu cliente pagando em até 6x você
recebe o lucro das vendas à vista;

-Você pode ter um faturamento ilimitado.

04.
SIMULAÇÃO

Vendas por dia
1

Ticket Médio
R$150,00

Dias do Mês
20x x

=
FATURAMENTO BRUTO 

MENSAL
R$ 3.000,00

DESSE VALOR SERÁ DESCONTADO:
Custo do produto;
Taxa de entrega;

Imposto sobre as vendas;
Taxa de pagamento.

LUCRO FINAL
(MÉDIA 25%)
R$ 750,00



CONHEÇA 
NOSSOS PRODUTOS

A Orgânica trabalha com produtos sustentáveis e naturais com diversas categorias

FRAGRÂNCIAS

CORPO E BANHO

PERFUMARIA

CABELOS

ACESSÓRIOS

CONHEÇA A LINHA COMPLETA

https://www.produtosorganica.com.br/


01. ABERTURA FÁCIL

Não precisa ter CNPJ e em 30 
dias você tem sua franquia

02. INVESTIMENTO BAIXO

Taxa franquia de apenas 9 mil

03. CUSTO MENSAL R$ 39

Seu único custo mensal fixo
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04. CONSULTORIA SEM CUSTO

Não cobramos taxa de 
propaganda e consultoria

05. COMPLEMENTO RENDA

A franquia pode ser gerenciada 
sem sair do seu emprego atual

06. ONLINE

Você não precisa de local físico 
e se preocupar com estoque

07. SIMPLICIDADE

Você apenas divulga e nós 
cuidamos de todo o resto

08. INDEPENDÊNCIA

Pode trabalhar de quando e 
onde quiser



PLANOS DE
FRANQUIA

R$9milEssa franquia é perfeita para quem quer ter um negócio
online e complementar a sua renda sem se preocupar com
estoque e logística.

FRANQUIA BÁSICA

R$12mil
FRANQUIA PERSONALIZADA
Com a franquia personalizada, você poderá ter uma
identidade única e diferenciar se dos demais franqueados da
rede.

R$15mil
FRANQUIA MASTER
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Com o modelo Master você terá o pacote completo de
benefícios e um crescimento muito mais acelerado.



DIFERENÇA ENTRE 
OS MODELOS
Veja a diferença entre os modelos de franquia e escolha o seu!

BENEFÍCIOS BÁSICA
R$9mil

PERSONALIZADA
R$12mil

MASTER
R$15mil

Site Personalizado

Área Restrita

Treinamentos / Central do 
Franqueado

Suporte e Consultoria

Kit de Produtos

Redes Sociais

Cartão Visita Virtual

Logo Personalizada

Blog no Site

Página de Parceiros

Chatbox

WhatsApp Integrado

Pop-up

Google Ads

Custo de transferência** R$3.000,00 R$1.000,00 R$0,00

Custo transferência de franquia: esse é o custo que você tem caso queira 
transferir ou vender a sua franquia para outra pessoa no futuro.



Terá uma logo própria 
para sua franquia, 

diferenciando-se dos 
demais franqueados da 

rede

LOGO PERSONALIZADA

Terá um blog dentro do 
seu site para postar 

conteúdos de interesse 
do seu cliente

BLOG NO SITE

Seu site terá uma área 
exclusiva para você 
cadastrar todos os 

profissionais e empresas 
parceiras da sua franquia 

PÁGINA DE PARCEIROS

Seu site virá com uma 
ferramenta de conversa 

para seus clientes 
poderem tirar as dúvidas 
e entrarem em contato 

em tempo real

CHATBOX

Essa ferramenta permite 
que seu cliente clique no 
botão de Whats no site e 
vá direto para a janela de 

conversa

WHATSAPP INTEGRADO

Essa ferramenta coleta 
informações dos visitantes 

em seu site, permitindo 
com que você possa entrar 
em contato com quem não 

realiza a compra 

POP-UP

Na franquia Master nós 
criamos a conta e 

definimos a estratégia 
para seu site poder 

aparecer como anúncio 
no Google.

CAMPANHA GOOGLE ADS

Terá um Instagram e 
Facebook próprio para 

divulgar o seu site e 
receberá gratuitamente 
as imagens para postar 

toda semana

REDES SOCIAIS

Você receberá um kit de 
produtos no valor de R$200. 
(Verificar a próxima página)

KIT DE PRODUTOS

Terá suporte contínuo e 
gratuito pelos consultores 

em horário comercial

SUPORTE E CONSULTORIA

Você poderá escolher 
nome, layout e cores do 

seu site e todos os 
produtos da marca já 
ficarão cadastrados

SITE PERSONALIZADO

Você receberá login e 
senha da central do 

franqueado com todos os 
treinamentos e 

metodologias de vendas

TREINAMENTOS

Exclusivo apenas para a franquia master

Terá um sistema restrito 
para acompanhar suas 

vendas, base de clientes, 
enviar e-mail mkt, consultar 

relatório de produtos e 
várias outras funções.

ÁREA RESTRITA

Semelhante ao Cartão de 
Visita tradicional, porém 
na versão online. Você 
poderia enviar pelas 
redes sociais, email, 

whatsapp, etc.

CARTÃO VISITA VIRTUAL

ENTENDA O QUE É CADA BENEFÍCIO



ENTENDA O QUE É
KIT DE PRODUTOS

KIT DE PRODUTOS

Você receberá um kit de produtos no valor total de 
R$200. 

Com esses kits você poderá realizar diversas ações 
diferentes: 

Parceria com Influencers: você pode fornecer um 
kit para o influencer divulgar a sua loja.

Sorteios em Redes Sociais: você pode realizar 
sorteios de kits em suas redes sociais, com o intuito 
de atrair novos seguidores.

E diversas outras ações offline.



VEJA O COMPARATIVO 
ENTRE OS MODELOS

FRANQUIA 
BÁSICA

FRANQUIA 
PERSONALIZADA

FRANQUIA 
MASTER

WWW. SEUSITE. COM. BR WWW. SEUSITE. COM. BR WWW. SEUSITE. COM. BR

E caso eu queira migrar de modelo após adquirir, como funciona?

-Se você adquirir a básica: não é possível migração.
-Se você adquirir a personalizada: custo para master R$ 5 mil.

Sua Logo
Logo personalizada 
com o nome da sua 

franquia
Logo da Orgânica 

com o nome da sua 
franquia

Sua Logo
Logo personalizada 
com o nome da sua 

franquia



PRÓXIMO
PASSO

O que você deve fazer ao ler essa apresentação?

Passo 1: fazer a reunião demonstração com o consultor

Passo 2: preencher um formulário para avaliarmos se você preenche os 

requisitos da Orgânica

Passo 3: analisar a COF (circular de oferta de franquia) e contrato de franquia 

Passo 4: assinatura do contrato e pagamento 

Passo 5: em 30 dias em média você recebe a franquia e inicia suas vendas

Caso seu perfil seja aprovado pela Orgânica e você queira assinar o contrato

de franquia, em cerca de 30 dias você tem sua franquia pronta para iniciar as

vendas.



OBRIGADO
PELA ATENÇÃO

contato@asfranquiasdofuturo.com.br
(41) 99773-8277

www.franquiaorganica.com.br
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