




Presente no Brasil há mais de 19 anos, a Grand 
Cru é hoje a maior rede de lojas de vinhos da 
América Latina com mais de 120 lojas (franquias 
e próprias).

Conhecida pelo portfólio de altíssima 
qualidade, possui rótulos de vinhos de diferentes 
países, regiões, uvas e safras que passam pelo aval 
de uma exigente equipe de Sommeliers.

Além das lojas próprias e franquias, a Grand Cru 
atende nacionalmente o canal B2B (distribuição 
on e off trade), possui e-commerce e clube de 
assinaturas de vinhos.



Chegada Fundo  
Aqua;
Profissionalização  
na gestão

1ª Franquia  
Pioneira no  
mercado

Confraria  
(Clube de  Vinhos) 50 lojas

1ª Franquia  
com bistrô;

E-commerce

Chegada
ao Brasil 
Primeira loja na 
Bela Cintra, SP

Nascimento  
da Grand Cru  
Primeira loja em 
Buenos Aires

2015

2014

2008

2004

2002

1998 2018

2020

89 lojas;

200% + assinantes
Confraria

Lançamento APP;

Lançamento GC 
Magazine

2021

120 lojas na rede

Anúncio da venda da    
Grand Cru para Evino



+120 lojas!

103 Franquias
17 Lojas Próprias





Há agora no 

Brasil duas

vezes mais

consumidores

de vinho do 

que havia em

2010.**

36% da 

nossa população

adulta consome

vinho, proporção

semelhante aos

EUA**  

489 milhões

de litros foi

a quantidade

vendida no 

país no ano

passado*.

As importações 

de vinho pelo 

mercado 

brasileiro 

registraram 

alta de 4,8%

em 2021*;

*Fonte: Ideal Consulting
**Fonte: Wine Intelligence

Em 2021, as 

vendas de vinhos 

seguiram acima 

dos patamares 

pré-pandemia –

a alta foi de 

27,4% contra 

2019. 



Portugal: 51,9L
Itália: 46,6L 
França: 46L
Suíça: 37L
Uruguai: 28,1L
Alemanha: 27,6L
Suécia: 25,7L
Reino Unido: 23,8L
Argentina: 22,6L

Consumo
per capita
litros/ano:

Fonte: Wine Institute

Fonte: Ibravin

107%
Austrália: 22,2L
Espanha: 21,7L
Chile: 16,4L
Canadá: 13,9L
EUA: 12,2L
Rússia: 6,7L
África do Sul 6,5L
Paraguai: 3,9L
China: 1L

Brasil: 2,78L
ENORME POTENCIAL DE 
CRESCIMENTO!



Novas Lojas em 2021: 

35

Crescimento em Vendas 

2021 x 2020:
Grand Cru - total da cia: +24%
Grand Cru - canal de Franquias: +42%*

Plano Expansão 2022:
35 novas lojas

Crescimento
em faturamento últimos
5 anos:

81%

2017 2018 2019 2020 2021

*crescimento em faturamento (sell in) 





Variedade: mais de 800
rótulos de mais de 60 vinícolas
renomadas de diversos países

Qualidade: rótulos com altas
pontuações da crítica
internacional especializada e 
com aval de uma exigente
equipe de Sommeliers

Amplitude: vinhos de 54,90 a 
20.000 reais







*O investimento inicial poderá variar de acordo com o tamanho da  loja, 
modelo de negócio e variações mercadológicas

Área: entre 30m2 e 50m2
Faturamento Estimado: de 100.000 a 200.000
Payback: 36 meses
Lucratividade: de 10% a 15%  
Royalties: incluso no custo do produto
Fundo de Promoção: incluso no custo do produto
Localização: Rua ou Shopping

INVESTIMENTO

Taxa de Franquia

Capital para Instalação

Estoque Inicial

Capital de Giro  

Total Estimado*:

R$40.000

R$200.000

R$130.000

R$100.000

A partir de R$370.000



Área: a partir de 50m2

Faturamento Estimado: de 150.000 a 300.000
Payback: 48 meses
Lucratividade: de 10% a 15%
Royalties: incluso no custo do produto
Fundo de Promoção: incluso no custo do produto
Localização: Rua ou Shopping

*O investimento inicial poderá variar de acordo com o tamanho da  loja, 
modelo de negócio e variações mercadológicas

INVESTIMENTO

Taxa de Franquia

Capital para Instalação

Estoque Inicial

Capital de Giro  

Total Estimado*:

R$40.000

R$330.000

R$200.000

R$130.000

A partir de R$600.000



A franquia Grand Cru pode ser complementada com uma
operação de Wine Bar com venda dos vinhos em taças + 
aperitivos.

A operação do Wine Bar é independente da loja
em formatação e cardápio.

O Wine Bar agrega a loja um espaço de experiência
para o consumidor, além da  possibilidade de 
organização de eventos relacionados ao mundo do 
vinho pelo franqueado.

*O investimento inicial da franquia não contempla operação de 
Wine Bar e Restaurante



O restaurante complementa a operação do franqueado e é 
totalmente independente em formatação e cardápio.

Principais vantagens para o franqueado:

• Competitividade na oferta de vinhos – excelentes rótulos a 
preço de franqueado

• Preço atrativo para o consumidor – vinhos com preço de loja e 
disponibilidade maior de rótulos

• O consumo de vinhos no restaurante aumenta
exponencialmente – receita & lucratividade

• Sinergia de Vendas

*O investimento inicial da franquia não contempla operação de Wine Bar e Restaurante



O Empório pode complementar a operação de Loja, 
Loja&Wine Bar e Loja&Restaurante:

Principais vantagens para o franqueado:

• Agregar alimentos Premium ao portfolio, oferecendo ao cliente
produtos que possuem sinergia com vinhos tais como:

Queijos
Azeites
Charcutaria
Nuts
Embutidos
Patês

• Maior oferta de itens para presentes, pois possibilita a 
montagem de kits e cestas.





Pré Inauguração Pós Inauguração

Treinamentos e Reciclagens;

Fornecimento dos produtos;

Suporte na gestão de compras e estoque;

Apoio de marketing;

Supervisão Comercial contínua;

Plano de Crescimento dentro da rede.

Assessoria na escolha do ponto;

Projeto Arquitetônico;

Apoio na implantação da unidade;

Treinamentos iniciais;

Apoio na contratação da equipe;

Software de Gestão.



Sua franquia terá um calendário de marketing com campanhas de comunicação 
que potencializam vendas durante todas as datas comemorativas do ano.



1. O mercado de vinhos cresce a cada ano
e tem grande potencial de se ampliar
ainda mais.

2. A Grand Cru é uma marca consolidada
e referência na escolha de vinhos de 
todas as categorias.

3. O modelo de negócio é adaptável a 
diferentes mercados.

4. Damos todo o suporte necessário desde
a implantação até as vendas do seu
negócio.

5. Apoio de marketing, foco comercial
agressivo e muitas oportunidades de 
negócio.



Análise e 
aprovação do 
perfil do 
candidato

Envio da Circular 
de Oferta de 
Franquia (COF)

Prospecção 
do Ponto 
Comercial

Homologação 
do Ponto 
Comercial

Assinatura do 
Contrato de 
Franquia

Inauguração!

Preenchimento 
do formulário 
no Site

Recebimento da 
Apresentação do 
Modelo de 
Negócios

Reunião Inicial
para apresentação
do Modelo de 
Negócios

Preenchimento 
da Ficha de 
Qualificação

Reunião para 
Apresentação do 
Plano de 
Negócios

Treinamento


