
O QUE É A
ESCOVA EXPRESS

A Escova Express é a nova rede de franquias do grupo *Unhas 
Cariocas*, que se tornou referência no mercado de beleza. 

Não apenas por cuidar, com excelência e segurança, de suas 
clientes - tornando-as fiéis e apaixonadas por seus serviços - mas 
também através da sua tecnologia exclusiva: cureta e emoliente 
no cuidado com a cutícula. 

Além de, claro, um atendimento com base em seus valores:
QUALIDADE, AGILIDADE E BIOSEGURANÇA.



POR QUE DEVO 
INVESTIR EM UMA 

FRANQUIA?

Investir em franquia significa adquirir uma empresa que já 
está consagrada no mercado.

E mesmo nos primeiros meses, em que tudo é mais 
complicado - e muitos dos empreendimentos comuns 
fecham suas portas - você já possui o suporte e o renome 
da marca que está representando.

Isso traz uma enorme vantagem competitiva e garante um 
retorno melhor e mais garantido de seu investimento.



O segmento da beleza é um dos mais prósperos no mercado brasileiro. Nos últimos anos, mesmo no auge da crise, 
o segmento continua a crescer e se diversificar. Com esse cenário, o Brasil encontra-se muito bem posicionado no 
mercado global, tanto em questão de oferta de produtos e serviços quanto em potência de mercado consumidor 
ávido por novidades cosméticas e procedimentos estéticos.Segundo o SEBRAE, esse mercado gerou:

de trabalhos 
por meio de 
venda direta.

3.99 
MILHÕES

de empregos 
por meio dos 
salões.

1.33 
MILHÕES

vagas por meio 
das franquias 
de beleza.

221 
MIL

de vagas 
por meio 
da indústria.

120,5 
MIL

O MERCADO



O MERCADO

    De 2014 a 2019, o mercado de estética cresceu 567% no Brasil. Nesses 5 anos, 
o número de profissionais da área aumentou de 72 mil para mais de 480 mil;

    O Brasil, atualmente, é o 4º no ranking mundial em consumo de produtos de 
higiene pessoal, perfumaria e cosméticos (HPPC);

    Só no setor de franquias, o ramo de Saúde, Beleza e Bem-estar faturou R$ 34,2 bilhões 
em 2019;

    Cerca de 66% dos consumidores acha que cuidar da beleza não é um luxo, mas uma 
necessidade. E para quase a metade dos entrevistados (49,4%), gastar dinheiro para melhorar 
a aparência física é um investimento que vale a pena, porque dá a sensação de felicidade e 
satisfação;

    Em 2019, foram registrados cerca de 500 mil salões de beleza em todo o Brasil;

    Cinco empresas concentram 47,8% do mercado de produtos de beleza e cuidado brasileiro: 
Natura & Co, grupo Boticário, grupo Unilever, grupo L’Oréal e Colgate-Palmolive Co;

    12% dos clubes de assinaturas do país são do segmento de cuidados pessoais.



POR QUE UMA ESCOVARIA?

Quando nós pensamos nessa pergunta, refletimos sobre algo muito 
mais profundo que apenas cuidar dos cabelos: estamos falando de 
cuidar da auto estima.

Observamos que a importância do cuidar de si próprio tem estado 
cada dia mais em pauta. Não apenas por uma questão de estética, mas 
sim por valorização da auto estima. Nós entendemos que toda beleza 
importa e queremos ajudar a realçá-la da melhor forma possível. 

Além disso, sabemos também que a mulher brasileira cada dia mais 
tem a sua representatividade aumentada e dessa forma tem retomado 
o seu lugar de direito nas tomadas de decisão.



Marina Groke 
Diretora Operacional 
da Unhas Cariocas

Abrir uma franquia neste ramo é uma alternativa segura e 
confiável, que além de trazer grandes benefícios e dar garantia de 
tranquilidade para o seu negócio, inclusive nos momentos iniciais, 
leva um propósito para a mercado: elevar a autoestima e 
autoconfiança da mulher que passa pela nossa empresa.

A Escova Express surge para inovar e apaixonar suas clientes, 
reconhecê-las em sua beleza e ainda inspirar outras mulheres a 
cuidarem de si e compreenderem o seu valor.

POR QUE UMA ESCOVARIA?



VANTAGENS DE SER UM FRANQUEADO 
ESCOVA EXPRESS

MENOR RISCO

ASSISTÊNCIA E TREINAMENTO PARA FRANQUEADOS

Investir em uma franquia da Escova Express é uma excelente alternativa pois este modelo de 
negócio é muito menos arriscado. São marcas de atestados e previamente aceitas pelo 
mercado, o que as deixam muito mais seguras em qualquer área de atuação do que uma 
empresa que está começando do zero.

Outro ponto positivo de investir em nossas franquias, diz respeito aos treinamentos e 
assistências prestadas para os franqueados. O objetivo é obter cada vez mais sucesso, o que 
gera mais incentivo à franqueadora para disponibilizar o máximo de apoio para as unidades. 
Uma franquia Escova Express é uma verdadeira escola de negócios para novos 
empreendedores!



VANTAGENS DE SER UM FRANQUEADO 
ESCOVA EXPRESS

PLANEJAMENTO DOS CUSTOS DE INSTALAÇÃO

MARKETING

Umas das maiores preocupações de um empresário que está abrindo seu negócio é o custo 
de instalação. O que o franqueado da Escova Express não terá, já que uma rede de franquia 

tem um padrão de projeto arquitetônico, o que contribui não só para padronizar os produtos e 
serviços, mas também para dar o apoio necessário à instalação da nova unidade, tomando 
como base os custos de uma unidade-padrão. Isso reduz consideravelmente os riscos dos 

custos fugirem à previsão e causar problemas em seu fluxo de caixa.

Um ponto crucial de quem está pensando em investir em franquias deve levar em conta é o 
marketing. O grupo *Unhas Cariocas* possui uma grande projeção e equipe de marketing 

própria e especializada, o que garante estratégias previamente testadas e comprovadamente 
eficazes. Fato que garante um enorme vantagem competitiva.

OPEN



BENEFÍCIOS PARA OS FRANQUEADOS

Manual de rotinas e 
procedimentos

Campanhas de 
Marketing

SAF - Serviço de Ajuda 
ao Franqueado

Consultoria de Campo 
constante

Fornecedores 
Homologados

Software de 
Gerenciamento 

Próprio

Baixo Custo 
Operacional

Treinamento completo 
para a equipe e o 

franqueado

Assessoria no 
recrutamento e 

seleção da equipe

Assessoria na escolha e 
negociação do ponto 

comercial e implantação da 
unidade



BENEFÍCIOS PARA 
OS CLIENTES

     Método mais seguro;

     Materiais esterilizados / Biossegurança;

     Rapidez no atendimento;

     Atendimentos personalizados;

     Sem hora marcada.



FRANQUIA É CERTEZA DE SUCESSO?

Eu preciso estar full time operação? Eu tenho que monitorar o negócio?

Faça uma boa gestão do negócio, afinal ela é crucial em qualquer negócio e nas franquias 
isso não é diferente. Essa é uma parte que depende ao máximo do franqueado, embora a 
franqueadora acompanhe o processo, prestando suporte consultoria e esclarecendo 
dúvidas. A responsabilidade do franqueado é estar à frente do seu negócio, cuidando 
para que cada detalhe da unidade funcione da melhor forma possível.

Porque acreditamos tanto no negócio?

A escassez de tempo é um tema muito discutido nos dias atuais. E embora tenhamos 
cada vez menos dele disponível, não queremos abrir mão de estarmos sempre bem. O 
modo como cabelo está, interfere diretamente na autoestima de muitas mulheres, 
especialmente quando elas precisam optar por dar conta de todas suas atividades diárias 
ou cuidar de si mesma. Por isso, o modelo de negócios da Escova Express atende 
exatamente esta necessidade: ficar sempre linda em pouco tempo.



AS FORMAS DE RECEITA - SERVIÇOS

● Escovas;

● Liso simples;

● Liso com finalização na chapinha;

● Liso com cachos nas pontas;

● Escova com cachos;

● Escova com finalização no baby liss;

● Escova Clássica;

● Escova happy hour (Escova de 30 min, para não perder tempo e chegar arrasando!);

● Escova Sublime.
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AS FORMAS DE RECEITA - SERVIÇOS

● Design com opção de finalização na linha ou cera

● Design com henna

● Tintura dos fios sobrancelhas e cílios

● Micropgmentação Técnica Microblading

● Alongamento de cílios 

    ● Fio a fio

    ● Volume Russo

    ● Híbrido

● Lesh lifting (Permanente de cílios)
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AS FORMAS DE RECEITA - SERVIÇOS

● Depilação

● Epilação facial

● Maquiagem

    ● Make Deluxe

    ● Make Casual

    ● Make Express
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ESCOVA EXPRESS EM NÚMEROS

Tempo de Retorno Médio do Investimento
12 A 18 MESES

Investimento Inicial
R$90K A R$120K


