


A Mercearia do Banho nasceu em 2011, em Brasília/DF para 
inovar no segmento de beleza e bem-estar para o corpo, para 
casa e para presente. 
 
Estamos sempre preocupados em estar na vanguarda do 
mercado, no desenvolvimento de produtos exclusivos, 
desenvolvidos de maneira sustentável e que atendam as 
expectativas de um mercado cada vez mais exigente. 

quem somos 



Promover a confiança 
 

Acreditamos que 
proporcionar experiências 
sensoriais únicas aos nossos 
clientes, através da 
experimentação e pleno 
contato, fazem toda 
diferença. 

Ser sustentável 
 

Promover beleza e bem-
estar, somente com 
respeito, comprometimento 
e de maneira sustentável. 
Bom para nossos clientes, 
bom para o mercado e bom 
para o planeta. 

Ser inovador 
 

Investimos sempre para 
sermos percebidos não só 
quanto a qualidade de 
nossos produtos, mas por 
sempre trazer para os 
clientes opções 
diferenciadas e exclusivas. 

nossos valores 



A Mercearia do Banho entende que 
promover o bem-estar requer cuidar 
bem das pessoas e dos ambientes 
onde vivem. É por isso que 
trabalhamos duas linhas de ofertas 
de produtos. 
 
A primeira denominada CORPO, com 
uma vasta linha de produtos 
destinada aos melhores cuidados 
com a saúde dos clientes. 
 
A segunda, destinada CASA, com 
diversas soluções diferenciadas para 
melhor ambientar e perfumar com 
carinho os locais de convivência dos 
nossos clientes. 



Linhas de produtos 

corpo e banho 

casa 

presente 



corpo e banho 
· chantilly hidratante 
· creme para mãos 
· esfoliante corporal 
· espuma de banho 
· hidratante corporal 

· sabonete líquido 
· sabonete em barra 
· sais de banho 
· sérum 

Linhas de produtos 



casa 

·  aromatização / ambientação 
· sais e espuma de banho 
· estojos / cases 
· decoração 

Linhas de produtos 



presente 

· kits para 
presentear pessoas 
especiais 

Linhas de produtos 



Canais de  
comercialização 



Você escolhe a melhor forma  
de fazer parte da Mercearia do Banho! 



Revendedores 

Franquias 

Parcerias com 
redes de franquia 

Consultores 
independentes 

Venda on-line 



Seja um franqueado! Franquias nos modelos de loja ou 
quiosque, com investimento a partir 
de R$ 160.000. 



· Manuais operacionais da franquia 
· Treinamento para franqueado e equipe 
· Projeto arquitetônico padrão 
· Auxílio na escolha do ponto comercial 
·Definição do primeiro estoque 

·Orientações contábeis e jurídicas 
· Acompanhamento das atividades para 
abertura do negócio 
· Planejamento de Marketing de 
Inauguração 



LOJA - 40m²  
 
· Faturamento bruto: R$ 95.000* 
· Taxa de franquia: R$ 35.000  
· Royalties: 6% fat. bruto 
· Fundo de propaganda: 1,5% fat. bruto 
· Reserva Financeira: R$ 70.000* 
· Investimento total: R$ 277.000* 
· Retorno: 24 meses 
· Lucro líquido médio: 22% 

QUIOSQUE - 6m²  
 
·Faturamento bruto: R$ 45.000* 
·Taxa de franquia: R$ 35.000 
·Royalties: 6% fat. bruto 
·Fundo de propaganda: 1,5% fat. bruto 
·Reserva Financeira: R$ 45.000* 
·Investimento total: R$ 160.000* 
·Retorno: 24 meses 
·Lucro líquido médio: 25% 

* Valores estimados, conforme unidades 
existentes. Não contemplam luvas do 
ponto comercial. 

* Valores contemplados dentro do investimento total: taxa de 
franquia, equipamentos, estoque inicial, reserva financeira, 
marketing de inauguração entre outros. 



www.merceariadobanho.com.br 


