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em 
gastronomia 
de boteco

Um novo
conceito
The Tudo um Porco busca não apenas desmistificar mitos 
e verdades sobre a carne de porco, mas também discutir a 
gastronomia brasileira, todos os seus sabores e a versatilidade do 
porco, tudo com a preocupação com o que será servido à mesa.

Nossa cozinha mapeia e acompanha cada processo de produção 
para buscar o melhor sabor e co melhor sabor e as combinações 
que colocarão o The Tudo um Porco no mapa Gastronômico de 
Pouso Alegre e de todo o estado Minas Gerais!  
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The Tudo um Porco é 
um restaurante onde 
a carne de porco 
é a protagonista, 
sendo representada 
de diversas formas 
e texturas, com 
sabores tradicionais e 
totalmente novos. 
Seja bem-vindo!

um lugar democrático, 
onde todos são 
bem-vindos.
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Abrir uma franquia não é apenas ser dono 
de si mesmo, é o início de uma nova vida, é 
abraçar um mundo novo e fazer dele o seu, 
é transformar a vida das pessoas em volta, 
gerar oportunidades e boas memórias para 
clientes e colaboradores, sempre visando 
um futuro melhor.  O tempo passa para to-
dos, mas ele é mais generoso com pessoas 
que têm coragem de arriscar, como você.

Você fará parte da maior holding de Fran-
quias da América Latina. Isso significa que 
terá acesso a um vasto conhecimento de ne-
gócios, know-how e suporte  extremamente 
qualificado para garantir seu sucesso como 
empreendedor. 

Na ATNZO, acreditamos que empreender 
é uma decisão de virada e trabalhamos 
para que sua virada seja de sucesso e de 
constante crescimento.

 

O faturamento da indústria brasileira de alimentos 
cresceu 6,7% em 2019, com a alta, o faturamento 
dessa indústria alcançou R$ 699,9 bilhões, ante os R$ 
656 bilhões do ano anterior. A estimativa da Associação 
Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia) é que o setor 
represente cerca de 9,7% do Produto Interno Bruto (PIB) 
do país.

Em vendas reais, a indústria de alimentos registrou alta 
de 2,3% na passagem de 2018 para 2019. “Foi a melhor 

taxa de crescimento desde 2013, quando o setor cresceu 
4,2%”, aponta a Abia em nota.

Outro estudo feito pelo SEBRAE mostra que 
empreendimentos especializados em hambúrgueres 
superaram o modismo e estão se destacando entre  os 
mais lucrativos do setor “Alimentação e Bebidas”, que 
está no topo da lista entre os mais promissores para se 
investir.

O mercado de franquias

Tudo fica 
melhor
com porco!
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Shopping
Investimento:
Área de atuação: 
Faturamento médio mensal: 
Royalties:
Tx Publicidade:  
Retorno do Investimento: 
Prazo contrato: 

R$189.900,00
30 – 40m²
R$ 130.000,00 
2 salários mínimos
1 salário mínimo
14 a 18 meses
5 anos


