
APRESENTANDO A FATIA MAIS 

SABOROSA DO MERCADO!



Sim. E para crescer foi necessário buscar soluções inovadoras.

A Amor aos Pedaços ajudou a criar e foi a primeira a implementar o modelo no segmento

de doces ainda na década de 80.

Você sabia que a  Amor aos Pedaços foi a 1a franquia de 

doces no país?

Proporcionar momentos de prazer a todos os nossos clientes, em todos os 

momentos do dia, através  de produtos e serviços exclusivos de alta qualidade e 

de uma experiência diferenciada, buscando sempre a satisfação do cliente.

Nossa Missão:



Nosso Negócio

Na Amor aos Pedaços o cliente encontra muitas opções entre doces, bolos, tortas, pavês, 

sorvetes e sobremesas. São produtos frescos, preparados artesanalmente e com  

ingredientes de excelente qualidade.

Além da linha, ainda temos salgados, sanduiches, pães de mel, biscoitos, bombons e uma 

variada carta de bebidas de café.

Tudo isso para proporcionar uma experiência única e prazerosa.

Contamos com produção própria para doces e sobremesas e fornecedores 

homologados, rigorosamente selecionados, com qualidade compatível com a Marca.

✓ Franquia 100% brasileira com presença nacional

✓ 38 anos de mercado

✓ Marca Premium – alto valor percebido entre os clientes



Campanhas Próprias

Festival de Verão

Festival do Morango 

Calendário de 
Eventos

Datas Comemorativas

Páscoa

Dia das Mães

Dia dos Namorados

Dia dos Pais

Dia das Crianças

Black Friday

Natal



Suporte de Expansão

Nossa área de Expansão conta com 

estrutura para apresentar e tirar dúvidas 

sobre o modelo de negócio mais adequado 

para o futuro franqueado, acompanhando 

todo o processo de aprovação da 

franqueadora, da aprovação e negociação 

do ponto comercial, além do 

acompanhamento e suporte do projeto até a 

inauguração da loja.

ETAPAS DO PROCESSO

➢ Preenchimento do pré-cadastro

➢ Envio da mini apresentação e Ficha de 

Cadastro

➢ Primeira reunião

➢ Test Drive

➢ Teste de Perfil

➢ Reunião com Diretoria

➢ COF / entrega de documentos do 

candidato

➢ Documentos para pré-cadastro

➢ Assinatura pré-cadastro

➢ Negociação e aprovação do ponto 

comercial



O treinamento possui conteúdo diferente pra franqueado (duração de 15 dias) e para a equipe 

(duração de 7 dias). Uma parte é realizada em uma das nossas lojas próprias e a outra na 

nossa Central, com as respectivas áreas. O conteúdo abordado durante esse período é

Treinamento

Marketing

Sistemas

Atendimento 

Gestão 

Operacional

Gestão 

Financeira e 

Administrativa

RH

Comercial

Caixa



Para a implantação do projeto, o franqueado é responsável pela contratação de um engenheiro de 

sua confiança para acompanhar a obra. Essa deve seguir o projeto arquitetônico feito 

exclusivamente pelo arquiteto da Amor aos Pedaços, assim como o padrão de marca.

Processo de Implantação

Assistência da franqueadora na pré–inauguração:

❖ aprovação de layout

❖ acompanhamento dos projetos

❖ indicação dos fornecedores para montagem da loja

❖ suporte no período de obra por nosso arquiteto

❖ acompanhamento dos primeiros pedidos



Nossa Área Comercial oferece como assistência de pós–inauguração:

Suporte Comercial

Orientação e suporte operacional

Processo de Seleção, Treinamento e Desenvolvimento de funcionários

Acompanhamento de ações regionais de marketing

Profissionais qualificados realizam visitas periódicas às lojas para diagnóstico e suporte operacional e administrativo

Técnicos de Qualidade fornecem  assistência na  área de manutenção da qualidade de produtos, realizando visitas 

periódicas para avaliar higiene, limpeza e padrão de qualidade dos produtos



Modelo Loja
Investimento: R$ 380 mil

Shopping: 35m² à 45m² + área de mesas  

Rua: 35m² a 60m² + área de mesas

Lucratividade

10% a 15% ao mês

Fundo de Propaganda

2% sobre faturamento bruto

Royalties

3,5% sobre faturamento bruto

Previsão Faturamento 

R$ 100.000,00



Investimento: R$ 200 mil

12m²  + área de mesas + estoque remoto  

Lucratividade

10% a 15% ao mês

Fundo de Propaganda

2% sobre faturamento bruto

Royalties

3,5% sobre faturamento bruto

Previsão Faturamento 

R$ 60.000,00

Modelo Quiosque



Uma oportunidade de extensão da 

loja/quiosque no mesmo shopping 

ou rua, em pequenos centros 

comerciais, áreas residenciais, 

eventos ou feiras que o franqueado 

puder negociar para uma ação 

promocional.

Obs.: Essa operação necessita do apoio de uma loja ou quiosque existente.

FOOD BIKE - Investimento a partir de R$ 15 mil

Extensão de Negócio


