


missão



de 5% a 10% ao ano

PRODUTOS DE QUALIDADE, CONFORTO E SENSUALIDADE PARA
TODAS AS FASES DA VIDA DAMULHER.

NEGÓCIO DE SUCESSO



LINHAS DE 

A JOGÊ INVESTE MUITO EM PESQUISA, 
DESENVOLVIMENTO,  MATÉRIA-PRIMA 
DIFERENCIADA, GARANTINDO ASSIM 
PRODUTOS  INOVADORES E FOCADOS 
NAS NECESSIDADES DE TARGET.



LINHA

dia 

noite

LINHA



dia 
LINHA

BELEZA E
BEM-ESTAR



pijamas
LINHA

CONFORTO DE 
SENTIR-SE BEM



LINHA

família 

ALEGRIA DAS 
COMBINAÇÕES



LINHA

maternidade 

CUIDADO,
CONFORTO E 

BELEZA 



marriage

SOFISTICAÇÃO
NOS DETALHES

LINHA



sexy 
lounge 

LINHA

SENSUALIDADE, COR 
E PERSONALIDADE



acessórios

MEIA CALÇA, NECESSAIRES, PORTA 
LINGERIES 
E MUITO MAIS...

MODERNA, CRIATIVA 
E FEITA PRA VOCÊ

LINHA



MARCAS RENOMADAS



MERCADO

moda íntima

O Brasil é a 5º maior indústria têxtil do mundo e produz cerca de 5,1 bilhões em peças de vestuário, sendo referência mundial em
beachwear, jeanswear e homewear. Outros segmentos também vêm ganhando mercado internacional como a nossa moda feminina,
masculina, infantil, além do fitness e moda íntima. O aumento no poder aquisitivo do brasileiro tem impacto direto no vigor
demonstrado pelo setor. Cada brasileira compra em média 7,6 peças por ano.

E isso tem muito a ver com a expansão contínua da participação feminina no mercado de trabalho. Mais independentes, as mulheres têm
cada vez mais gastado com produtos para elas e estão cada vez mais exigentes com o que irão consumir.

E não são somente as mulheres que consomem lingeries no Brasil: atualmente, 20% dos compradores são homens que escolhem
modelos para suas esposas, namoradas e até mesmo parentes.

O mercado de lingerie não deve ser visto como uma luta desigual entre multinacionais e pequenos empreendedores. Mais do que em
qualquer outra área, no mundo da moda íntima é preciso saber aproveitar os nichos de mercado, que acabam se tornando equalizadores
na competição pelos clientes e é isso que a Jogê sabe fazer muito bem! Ditando tendências contemporâneas com conforto e qualidade
de primeira linha. Estudos de mercado mostram que as mulheres de 35 a 54 anos são as que mais compram lingerie.



PÚBLICO

consumidor
MULHERES A PARTIR DOS 18 ANOS, QUE PREZAM POR PEÇAS 

CONFORTÁVEIS, DE GRANDE QUALIDADE, PERFEITO 

ACABAMENTO E ATEMPORAIS, PARA OCASIÕES DE ROTINA, 

TRABALHO E VIDA SOCIAL.



TOP 7 - MOTIVOS PARA SER UM FRANQUEADO JOGÊ

1. São 53 anos de experiência vivenciada no varejo, sempre antenada nas demandas do cliente;

2. Presente em quase todos os Estados brasileiros, o que faz  marca conhecer profundamente o 

comportamento de compra do cliente por região, além da Marca ser conhecida em âmbito nacional;

3. Produção própria de 90% de seu mix de produtos, através de indústria própria e não de serviços 

terceirizados, primando pela qualidade nos mínimos detalhes;

4. Maior mark up do setor de lingerie e roupas íntimas: 3.8 de mark up. / 3.2 na liquidação

5. Mix de produtos completos para os clientes mais exigentes;

6. Qualidade de produto e acabamento na produção de primeira linha;

7. Organização estruturada que oferece o melhor suporte aos seus franqueados; 



SUPORTE AO FRANQUEADO –O QUE OFERECEMOS

• Apoio na implantação da franquia: busca e negociação de ponto comercial, com estudos 

completos de viabilidade comercial

• Todo suporte através de equipe própria operacional e logística para acompanhamento de 

obras e cronograma de implantação

• Apoio na gestão estratégica de rotina, através do suporte do time de consultoras de 

gestão e estratégia, que implementam treinamentos constantes para a equipe de vendas, 

análises financeiras de D.R.E e fluxo de caixa para franqueado e gestão dos indicadores de 

varejo

• Marketing atualizado e antenado nas principais mídias para divulgação da Marca de forma 

Nacional e Local, de forma à manter sempre a marca na memória do cliente



MODELO DE NEGÓCIO: SHOPPING



PROJETO ARQUITETÔNICO CONTEMPORÂNEO



PROJETO ARQUITETÔNICO CONTEMPORÂNEO



PROJETO ARQUITETÔNICO CONTEMPORÂNEO



PROJETO ARQUITETÔNICO CONTEMPORÂNEO



Ligue e  tenha sua franquia 

instagram.com/jogelingerie

br.pinterest.com/jogelingerie

joge.com.br

https://www.instagram.com/jogelingerie/
https://www.instagram.com/jogelingerie/
https://br.pinterest.com/jogelingerie/
https://br.pinterest.com/jogelingerie/
http://www.joge.com.br/


R$ 420.000,00

TAXA DE FRANQUIA*

R$
40.000,00

RETORNO DE INVESTIMENTO

Entre 24 e 36 meses

LOJAS A PARTIR DE  40m2

*Taxa de franquia já inclusa e comtempla: suporte na implantação da loja,  manuais operacionais e treinamento inicial

*Sem contemplar Ponto comercial.


