


*incluso carrinho 
com pia spa para 
as mãos

Inovador
Charmoso 
Rentavel

UM NOVO CONCEITO 
DE QUIOSQUE 



Introdução
Ideais fortes, sustentabilidade, 
protagonismo frente ao futuro 
e criatividade em busca de um 
amanhã melhor...
Foram a base para o 
nascimento do GRUPO 
ORGÂNICA. 

Modelo perfeito para quem 
deseja empreender através 
de produtos sustentáveis em 
um dos mercados que mais 
crescem no mundo.

PRAZER SOMOS À ORGANICA BODY&SPA!
A FRANQUIA DO FUTURO.



A Busca incansável 
por satisfazer nossos 

clientes é o que nos 
fará ser a melhor 

rede de cosméticos 
veganos do País. 



MISSÃO:

Seremos a melhor marca de cosméticos
veganos e acessórios de corpo e banho
consciêntes do mundo.

COMO:

Entregando cosméticos e acessórios
de corpo e banho que sejam bons,
justos e que não façam testes em animais.

POR QUE?

Acreditamos que todos têm direito de usar
produtos de alta qualidade e que a beleza,
o auto cuidado e a sustentabilidade
devem andar juntos.

o que fazemos



a história

A Orgânica iniciou suas atividades 
com o plantio de buchas vegetais 

em uma pequena propriedade 
rural em Avaré.

Quem: Um Jovem casal de agrônomos

Onde: Avaré – São Paulo

Como: Plantio De Buchas Vegetais

Produto Final: Buchas com Design diferenciado

Resultado:
Maior plantação de buchas vegetais da
America Latina.

1989
“

“



1994
Semente e trama própria de bucha 
vegetal

Atuação responsável no campo 

Resultado: 
Procedência de nossa materia prima, 
aumento de qualidade e famílias 
impactadas. 

OS MARCOS

TEMOS A MAIOR 
PLANTAÇÃO DE 
BUCHA VEGETAL 
DA AMÉRICA 
LATINA



250 Referências de produtos

Expansão de atuação

Desenvolvimento de marcas próprias 
para clientes B2C

Resultado:
Maior portfólio de acessórios de banho 
do mercado.

2003



Começamos uma relação de longo prazo 
com importantes varejistas nacionais: 

GPA, Walmart e Carrefour, Natura etc.

Resultado:
Mudamos para uma nova sede em 
Santana do Parnaíba com mais de 1.500 
metros quadrados

Aumentamos nossos pedidos para esses 
parceiros.

2005



Lançamento da primeira linha vegetal 

Conquista do selo FSC para nossa 
linha de acessórios 

Criação de linhas de marcas próprias

 Resultado:
Aprendemos com os grandes: GPA, 
L’occitane, Natura

Agregamos valor em nossos produtos

Começamos a mostrar nossa cara para 
o consumidor brasileiro de forma mais
clara por meio de nossos sabonetes

Pioneira em cosméticos veganos de 
alta qualidade acessíveis.

2009



Em 2012 iniciamos grande projetos de 
marca própria para grandes varejistas 
do mercado, tendo como clientes: 
Walmart, GPA, L’occitane, Carrefour e 
Natura.

2012



Criação da marca Orgânica 
Body&Spa.

Quiosque próprio.

Sortimento exclusivo.

Resultado:
Conhecemos diretamente nossos 
novos consumidores.

Iniciamos mais um ciclo de 
aprendizado.

Plantamos a semente: Sermos a 
maior rede de cosméticos veganos 
do Brasil.

2016



Desenhamos nosso modelo de 
franquia.

Criamos novos processos.

Criamos novos relacionamentos.

Estruturamos nossa estratégia de 
expansão.

Resultado:
3 franquias vendidas.

4 quiosques abertos. 

10 carrinhos em funcionamento

2018/2019



Buscar novos potenciais 
franqueados para 
crescer junto com a 
Orgânica.

2021
Resultado:
Desenvolver o SEU potencial 
empreendedor.

Chegarmos mais próximos da nossa 
meta.

Estimular o consumo consciente em 
outras regiões do país. 



NOVO CONCEITO DE 
DE FRANQUIA



OrgânicaOrgânicaOrgânica  
franquias   
ganhaganhaganha   
holofotesholofotesholofotes   
como umcomo umcomo um   
modelo demodelo demodelo de   
negócionegócionegócio   
do futuro.do futuro.do futuro.



58  franquias 
pelo brasil



Contribui com o 
melhor resultado 
para a saúde da 
pele de nossos 
clientes.

Priorizamos 
condições 
adequadas de mão 
de obra, cultivo, 
extração para uma 
total preservação 
da vida animal e 
vegetal em nossa 
produção. 

Planta é vida! 
E sabemos 
aproveitar cada 
opção para 
trazer o melhor 
cosmético com 
combinações 
de aromas 
com efeito  
terapêutico e 
sem nenhum 
ingrediente 
animal.

Somos amantes 
declarados de 
animais, e por 
este e outros 
motivos nossos 
produtos são 
totalmente 
livres de testes 
e de crueldade 
animal.

Produtos com 
certificação 
florestal 
sendo eles 
ecologicamente 
correto e 
socialmente 
justos

diferenciais

PHPH
EQUILIBRADOEQUILIBRADO

VEGANOVEGANOCOSMCOSMÉÉTICOTICO
CONSCIENTECONSCIENTE



ÚNICA MARCA 
BRASILEIRA DE 
HIGIENE E BELEZA QUE 
TEM A MAIOR LINHA 
DE AUTOCUIDADO 
E COSMÉTICOS 100% 
VEGANOS DO MUNDO.

“

“
POR QUE investir em
cosméticos veganos?

77% das pessoas esperam que empresas contribuam mais para a sociedade 
hoje do que contribuíram no passado

Mercado vegano cresce 40% ao ano no Brasil

Cosméticos veganos são considerados os próximos holofotes no mercado 
vegano, com uma movimentação estimada de US$ 20,8 bilhões até 2025.



modelo quiosque 3m



Qualidade, design e 
modernidade

*pode sofrer alterações de acordo
 com praça e metragem



faça
parcerias



venda
sem sair
de casa

Envie o catálogo digital 
com fotos e preços dos 
produtos para qualquer 
pessoa através do 
whatsapp, email ou redes 
sociais.



venda pelo nosso
e-commerce

Desenvolvemos um 
mecanismo onde é 
possível fazer venda 
pelo nosso site sem se 
preocupar com estoque e 
logística.  



ACREDITAMOS NO PODER 
DO INDIVÍDUO E QUE É 

POSSÍVEL CONSTRUIR UM 
MUNDO MELHOR COM 
PEQUENAS ATITUDES 

COTIDIANASE é essa a crença que 
norteia e motiva toda 
família Organ̂ica a 
continuar desenvolvendo 
novos produtos para nossas 
marcas e parceiros.



seja um
FRANQUEADO

investimento mínimo

R$59.000
(com taxa de franquia)

faturamento

R$34.000

Venha empreender com a 
Orgânica torne-se um 
franqueado e faça parte de 
um movimento que visa 
ganhar dinheiro com 
propósito.



Franqueados de sucesso

joao galhardi




depoimento franqueada:
margareth moreira

https://www.youtube.com/watch?v=nPi-dpjvjTw

joao galhardi




POR QUE SER UM FRANQUEADO
Orgânica?

Lançamentos constantes 
de novos produtos de 
alta qualidade, 100% 
Veganos, Puro Vegetal e 
conscientes com o Meio 
Ambiente.

Variedade de corpo e 
banho, dos pés a cabeça 
para você se diferenciar 
e crescer.

Modelo testado e 
comprovado de alta 
margem de rentabilidade 
sob os produtos e baixo 
custo de aquisição inicial e 
mensal.

Marketing focado em 
conhecimento da marca e 
vendas para o franqueado, 
O Natural e consciente 
não são moda! São uma 
tendência mundial que 
vem crescendo a cada ano.

Treinamentos exclusivos 
de produtos, modelo de 
negócios e atendimento.

Marca Jovem, Inovadora 
e Socialmente 
responsável.
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