
seja um franqueado



Eu sou o Kookabu!
Sou um monstrinho bastante felpudo, super colorido e simpático. 
Estou aqui para ajudar as mamães, papais, titias, vovós, dindas... a 
cuidar de seus bebês.

Não apenas as crianças se afeiçoam rapidamente a mim: os adultos 
também não passam imunes ao meu charminho! Afinal, estou 
nascendo para ser o melhor amigo na hora de cuidar dos seus 
pequeninos.

Vamos causar muita alegria juntos!

Acesse nosso canal no YouTube e fique por dentro de tudo.

https://www.youtube.com/channel/UCutit5yVNKQrP7sRibHri4g


No Brasil, temos aproximadamente 2 
Milhões de nascimentos ao ano, sendo que 
crianças de zero a nove anos representam 
14%, ou aproximadamente 28 MM de 
consumidores. 

Esse é um mercado 
extremamente resiliente 
e, segundo o IEMI, vem 

apresentando um 
crescimento médio acima 

do PIB a mais de uma 
década.  

O mercado infantil, segundo o IEMI 
e estudos da USP, movimentou  
aproximadamente R$ 54 Bilhões 
em 2019

28 milhões
de consumidores

54 bilhões
em consumo



Aproximadamente 62 milhões de pessoas 
têm de 0 a 17 anos de idade no Brasil, isso 
equivale a 30% da nossa população. 

2 mil reais é o valor 
médio gasto com enxoval 

no Brasil, posicionando 
nosso país entre as mais 

altas rendas per capta por 
enxoval no mundo.

Todas entre 0 e 12 anos de idade, 
em nosso país.

30%
da população

40 milhões
de crianças



A marca foi desenvolvida pelo Grupo Brascol, que conta com mais de 30 anos de 
experiência, sendo o maior distribuidor do segmento bebê e infantojuvenil do 
Brasil.

Tenha à disposição as melhores indústrias do Brasil e amplie a variedade de 
opções para compor o mix ideal para a sua loja.

Componha seu mix de produto de forma mais aderente às peculiaridades da sua 
região, considerando costumes, clima, e poder aquisitivo.

Tenha à sua disposição todo o estoque* do Brascol e reponha  produtos de 
forma prática e ágil, minimizando significativamente os riscos que o franqueado 
assumiria em um modelo tradicional.

Ganhe mais  assertividade nas compras: menor índice de 
liquidação, com um melhor resultado.

(*) estoque das marcas homologadas pela franqueadora. 20mil
clientes ativos



• 9 marcas exclusivas

• + 600 marcas a disposição 

• Consultoras especializadas no seguimento

• Atendimento em todos os canais (Loja, Site, Televendas)

• Pagamento facilitado em até 6X 

• + 1,5 milhões em peças a pronta entrega

• 11 mil metros de loja, distribuídos em 3 andares

• 35 mil visitas à loja por ano



Com 9 marcas próprias, o Brascol se consolida como o maior
distribuídos de produtos bebê e infantil da América Latina.



Nosso monstrinho é amigo de marcas super conhecidas.



“Num mundo globalizado e cada vez mais digital, as novas gerações estão mais 

participativas e conscientes do papel das marcas. Pensando nisso, a KOOKABU 

se apresenta como uma solução prática e contemporânea, de forma a não apenas 

facilitar a jornada de compras dos nossos clientes, mas também, e 

principalmente, com o intuito de participar e orientar de forma significativa tudo o 

que toca às decisões relativas às crianças com uma visão de consumo consciente 

e sustentável. Conforto e estilo serão sempre contemplados, mas tão ou mais 

importante para a KOOKABU é a visão de, através do vestuário, fortalecer a 

identidade de cada criança.”



Somos inovadores!
As lojas Kookabu foram idealizadas de 

modo a refletir um projeto sustentável e 

acolhedor para as famílias brasileiras que 

desejam mais praticidade nas horas de 

encontrar itens de moda que acompanhem o 

desenvolvimento dos pequenos nas mais 

diferentes etapas de suas vidas.

Um ambiente lúdico e divertido, onde a 

criança pode fortalecer sua personalidade.



Nossa meta é abrir ou converter 
200 lojas em até 5 anos.

2022 2023 20252024 2026

30
60

145

100

200



Identificação 
com a nosso 

marca

Habilidade 
para liderar e 

motivar 
equipes

Disponibilidade 
para se dedicar 

ao projeto

Disponibilidade 
financeira



• Segmento altamente resiliente às crises e com crescimento contínuo
• Baixo nível de liquidações
• Conceito moderno e inovador
• Marca 100% conectada com valores de sustentabilidade 
• Modelo de negócios com baixo risco (rede nasce através do Brascol,  maior atacadista do 

segmento no Brasil) 

• Velocidade de abastecimento 
• Parceria com as mais importantes marcas do segmento 
• Marcas exclusivas
• Alta capacidade de adaptação às características de cada localidade
• Modelo de negócio com foco no resultado



• Auxílio na escolha e negociação do ponto comercial
• Projeto arquitetônico exclusivo e diferenciado
• Treinamento e capacitação do franqueado e equipe 
• Apoio para montagem e inauguração da loja 
• Transferência de know-how e  treinamento contínuos
• Manuais de operação
• Software de gestão integrada
• Campanhas de Marketing e materiais promocionais 
• Apoio nas compras 
• Mais de 30 anos de liderança no segmento bebê e infantojuvenil

Oi, estou 
aqui para 

ajudar!



Lucratividade: entre 10% e 20% sobre retorno de vendas

Rentabilidade: retorno do investimento previsto entre 24 e 36 
meses
Royalties: 5% sobre vendas

Fundo de Marketing: 1,5% sobre vendas

Área da loja: de 30 a 60 m² (shopping); para lojas de rua, 
metragem a ser definida de acordo com cada localidade

*Não incluso valor do ponto e capital de giro
**Valores estimados, sujeitos a alterações

Obra civil, projetos complementares, 
mobiliário e equipamentos de informática

60 mil
Taxa de Franquia

Instalações a partir de
160 mil

Estoque inicial
120 mil
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