
A MAIOR REDE DE ESMALTERIAS DO MUNDO



OLÁ!
VOCÊ QUER CONSTRUIR O SONHO DE SER
FRANQUEADO ESMALTERIA NACIONAL?

VEM FAZER SUCESSO COM A GENTE.



A ESMALTERIA NACIONAL

Propósito da marca: Empoderar o maior 
número de mulheres possível, através da 
beleza, do auto-cuidado e união.

Em poucas palavras, o que é a Esmalteria 
Nacional?

É um espaço agradável, moderno, retrô e 
apelidado de “casinha de boneca”. Onde 
os serviços são realizados com perfeição e 
respeito aos padrões de biossegurança.

Com 6 anos de idade, já é considerada a maior rede de esmalterias do Brasil.

Uma demonstração desse reconhecimento é a coleção de prêmios mundiais, que a 
marca tem. Como por exemplo: Líderes do Brasil, Quality, Best franchisee of the 
world em Firenze – Itália, Top Brasil Quality,  entre outros.

NESTE VÍDEO, TE CONTO TUDO, SOBRE A ESMALTERIA NACIONAL:

https://www.youtube.com/watch?v=pqG4H2m95DE&feature=youtu.be


Fundada em 2012

Com 2 anos de atuação, se tornou líder no segmento

Recriou a cultura de como fazer as unhas no Brasil

É especializada em unhas

Oferece milhares de esmaltes

Realiza uma variedade de serviços de unhas, mãos e pés

As profissionais são treinadas e uniformizadas

Realiza cerca de 50 mil atendimentos por mês

Coleciona premiações mundiais

É reconhecida e estabilizada no mercado

Tem presença na mídia

Franquia testada, aprimorada e consolidada no mercado

Apoio e suporte desde a implantação da unidade

Maior garantia de mercado

Melhor planejamento dos custos de instalação

Independência jurídica e financeira

Trabalha com Royalties e Taxa de publicidade, fixos

Tem como principal responsabilidade a Biossegurança

Setor de franquias, no segmento “Saúde, Beleza e
Bem-Estar” cresceu 12,1% em 2017

 



POR QUE FRANQUIA?

Um plano comprovado:
Abra seu negócio com um modelo testado 
e validado em todo Brasil há 6 anos.

A escolha dos melhores pontos comerciais:
Nossa experiência e a ciência do Geofusion 
a seu favor.

Modelo formatado:
Você dará atenção somente ao que precisa, 
nós já criamos tudo.

Reconhecimento: 
Marca conhecida em todo o Brasil.

+ Reconhecimento: 
Fazer parte da maior rede de Esmalterias do 
mundo.

Publicidade:
Viu? Até você quer uma.

Apoio no dia a dia:
Ter com quem contar na hora que precisar.

Suporte na implantação: Montar sua unidade 
no melhor ponto, no menor tempo e com o menor 
custo possível, sem nunca perder a qualidade.

Treinamento de gestão para o franqueado:
Você vai aprender a tocar o seu negócio.

Treinamento técnico para equipe:
Sua equipe treinada e motivada para a criar 
uma experiência incrível para nossas clientes.

A melhor imagem:
Apoio em materiais e campanhas padroni-
zadas de marketing.

Poder da rede:
Juntos, fazemos o que é impossível fazer 
sozinhos.



A INFRAESTRUTURA POR TRÁS DA MARCA ESMALTERIA NACIONAL

VÍDEO INSTITUCIONAL ANDARE

Idade conta:
Experiência desde 2009.

Marcas reconhecidas:
Viu? Até você quer uma.

Transferência de conhecimento:
Tudo que aprendemos até hoje, disponível 
para você.

Influência no mercado: 
O poder da rede e influência digital.

Apoio:
Ter com quem contar na hora que precisar.

Os royalties:
Eles que alimentam nosso crescimento.

A Taxa de publicidade: 
Ela quem faz a rede ser cada vez mais 
reconhecida, forte e amada.

https://www.youtube.com/watch?v=FqA5tE27tR4&feature=youtu.be


FORMATOS ESMALTERIA NACIONAL

ESMALTERIA
NACIONAL
EXPRESS

ESMALTERIA
NACIONAL

PADRÃO

ESMALTERIA
NACIONAL

+
MÓDULO
ESCOVAR

ESMALTERIA
NACIONAL
PREMIUM

A Partir de R$ 38Mil A Partir de R$ 70Mil A Partir de R$ 85Mil A Partir de R$ 120Mil



ESMALTERIA
NACIONAL
EXPRESS

Taxa de franquia: R$ 18Mil

Investimento para montagem:
A partir de R$ 20mil

Metragem: Até 50m2

Royalties: R$ 1.400/mês

Taxa de publicidade: R$ 400/mês

São realizados serviços rápidos, de unhas, mãos, pés e em-
belezamento do olhar.

É implantada em pequenas lojas, instaladas em pontos de 
alto fluxo, como supermercados e galerias, por exemplo.

Exige baixo valor de investimento.

Possibilita alto número de atendimentos.  

Permite visibilidade com pouco esforço, já que as pessoas 
frequentam supermercados e galerias por necessidade. Ou 
seja, passam em frente a unidade obrigatoriamente.

A Partir de R$ 38Mil



ESMALTERIA
NACIONAL
PADRÃO

Taxa de franquia: R$ 35Mil

Investimento para montagem:
A partir de R$ 35mil

Metragem: A partir de 50m2

Royalties: R$ 1.600/mês

Taxa de publicidade: R$ 400/mês

São realizados serviços de unhas, mãos e pés, e alguns 

serviços de conveniência, como depilação, embelezamen-

to do olhar e etc. 

Inclui o Nail bar, que é um espaço onde a cliente pode des-

frutar de uma boa bebida, enquanto faz as unhas. 

A Partir de R$ 70Mil



ESMALTERIA
NACIONAL
+ ESCOVAR

Taxa de franquia: R$ 45Mil

Investimento para montagem:
A partir de R$ 40mil

Metragem: A partir de 60m2

Royalties: R$ 2.000/mês

Taxa de publicidade: R$ 400/mês

São realizados serviços de unhas, mãos e pés, e alguns 

serviços de conveniência, como depilação,

embelezamento do olhar e etc. 

Inclui o Nail bar. Espaço onde a cliente pode desfrutar de 

uma boa bebida, enquanto faz as unhas.  

Inclui o módulo Escovar, que oferece a vantagem de captar 

clientes com interesse nos diversos serviços de cabelo. 

Em outras palavras, proporciona maior lucro.

A Partir de R$ 85Mil



ESMALTERIA
NACIONAL
PREMIUM

Taxa de franquia: R$ 55Mil

Investimento para montagem:
A partir de R$ 65mil

Metragem: A partir de 100m2

Royalties: R$ 2.400/mês

Taxa de publicidade: R$ 600/mês

Um modelo completo, para quem não quer perder clien-
tes, por não realizar determinado serviço.

Além dos serviços de mãos e pés, são realizados alguns 
serviços de conveniência, como depilação, embelezamen-
to do olhar e etc.

É implantada em regiões de alto potencial, onde o público 
tem alto poder aquisitivo.

Inclui o Nail bar, que é um espaço onde a cliente pode des-
frutar de uma boa bebida, enquanto faz as unhas.

Inclui o módulo Escovar.

Dá a liberdade de comercializar roupas.

Suporte diferenciado.

A Partir de R$ 120Mil



Oferece a vantagem de captar clientes com interesse nos 

diversos serviços de cabelo. 

Em outras palavras, proporciona maior lucro.

A Escovar é uma rede especializa-
da em serviços para o cuidado dos 
cabelos. Os serviços variam desde 
uma escova até um tratamento 
químico mais complexo. 

Acreditamos que o cabelo está 
intimamente ligado a identidade e 
o bem-estar da mulher. Por ele ex-
ercer um papel tão essencial, nos 
dedicamos a trabalhá-lo da melhor 
maneira possível, com equipamen-
tos de última geração, produtos 
específicos e técnicas avançadas.



TABELA COMPARATIVA

ESMALTERIA
NACIONAL
EXPRESS

ESMALTERIA
NACIONAL
PADRÃO

ESMALTERIA
NACIONAL
+ ESCOVAR

ESMALTERIA
NACIONAL
PREMIUM

É um modelo completo, para quem 
não quer perder cliente, por não 
realizar determinado serviço.

Tem tudo o que tem no formato 
Esmalteria Nacional Padrão com 
Escovar

É implantada em regiões de alto 
potencial, onde o público tem alto 
poder aquisitivo.

Dá a liberdade de comercializar 
roupas.

Suporte diferenciado.

Tem tudo o que tem no formato 
Esmalteria Nacional Padrão.

Inclui módulo Escovar.

São realizados serviços de unhas, 
mãos e pés, e alguns serviços de 
conveniência, como depilação, 
embelezamento do olhar, etc.

Inclui o Nail Bar, que é um espaço 
onde a cliente pode desfrutar de 
uma boa bebida, enquanto faz as 
unhas.

São realizados serviços rápidos, de 
unhas, mãos, pés e embelezamento 
do olhar.

É implantada em pequenas lojas, 
instaladas em pontos de alto fluxo, 
como supermercados e galerias, por 
exemplo.

Taxa de franquia: R$ 18Mil

Investimento para montagem:
A partir de R$ 20mil

Metragem: Até 50m2

Royalties: R$ 1.400/mês

Taxa de publicidade: R$ 400/mês

Taxa de franquia: R$ 35Mil

Investimento para montagem:
A partir de R$ 35mil

Metragem: A partir de 50m2

Royalties: R$ 1.600/mês

Taxa de publicidade: R$ 400/mês

Taxa de franquia: R$ 45Mil

Investimento para montagem:
A partir de R$ 40mil

Metragem: A partir de 60m2

Royalties: R$ 2.000/mês

Taxa de publicidade: R$ 400/mês

Taxa de franquia: R$ 55Mil

Investimento para montagem:
A partir de R$ 65mil

Metragem: A partir de 100m2

Royalties: R$ 2.400/mês

Taxa de publicidade: R$ 600/mês

A Partir de R$ 38Mil A Partir de R$ 70Mil A Partir de R$ 85Mil A Partir de R$ 120Mil



REGIÃO E ESCOLHA DO PONTO COMERCIAL
A hora certa de decidir o ponto comercial

É comum que, alguns candidatos queiram decidir o 
ponto comercial, antes mesmo de terem assinado o 
contrato de franquia. Entendemos a ansiedade, mas 
este não é o caminho, sabe por que?

Por que para ter sucesso na sua franquia, um dos 
fatores mais importantes é a localização do ponto. 

É muito importante que a área onde você irá atuar 
tenha muito potencial de sucesso e por isso a primeira 
análise que fazemos, é a de viabilidade da região. 

Esta análise é feita com o uso da ferramenta Onmaps 
da Geofusion, a melhor ferramenta de geomarketing 
do Brasil. Com os dados cruzados nela somados 
com a nossa experiência,  analisamos o potencial de 
consumo, fluxo de pessoas, presença de potenciais 
parceiros estratégicos, onde está nosso público e 
onde ele consome.

Dessa forma, garantimos que sua unidade estará em uma área de atuação e ponto com um potencial incrível.

Para você compreender melhor, a 
ferramenta On maps, da Geofusion, 

assista ao vídeo:  

https://www.youtube.com/watch?v=_RSDFgtyzQY


Nosso apoio para Montar sua unidade no melhor ponto 
comercial, no menor tempo e com o menor custo possível, 
sem nunca perder o padrão nem a qualidade.

COMO FUNCIONA A IMPLANTAÇÃO?



Estudo Geomarketing para viabilidade da área de atuação e polos geradores de fluxo para parcerias.

Análise e Aprovação do ponto comercial.

Apoio e suporte no processo de implantação.

Apoio e suporte no processo de Montagem e Inauguração.

Fornecedores Homologados e aprovação de compras em fornecedores regionais.

Ferramenta de Gestão.

Intranet para comunicação e apoio ao franqueado.

Treinamento Técnico

Treinamento de Gestão Operacional e Financeira.

Consultoria de Gestão 

Reciclagem dos Treinamentos Técnicos.

Criação de Peças de Marketing

COMO FUNCIONA O SUPORTE? 
O SUCESSO DA FRANQUEADORA DEPENDE DO SUCESSO DO FRANQUEADO.

QUER SABER MAIS 
SOBRE O PLANO 
DE NEGÓCIOS?

CLIQUE AQUI
PARA AGENDAR
UMA REUNIÃO

https://calendly.com/e-caravieri


Treinamento Inicial e/ou reciclagem para padronização;

Treinamento de Gestão;

Suporte ao franqueado;

Marca Renomada e Registrada no INPI sob n. 905534948

Contrato padrão de franquias;

Prazo de 60 meses, renovável. 

Exclusividade da marca no território 

Contrato Escrito – Royalties Fixos - Segurança Jurídica;

Envio de Circular de Oferta de Franquia

NOSSO CONTRATO
COMO NOSSO CONTRATO AJUDA A PROTEGER VOCÊ.

QUER SABER 
MAIS SOBRE 

NOSSO
CONTRATO?

VEM CONVERSAR 
COM A GENTE.

CLIQUE AQUI
PARA AGENDAR
UMA REUNIÃO

https://calendly.com/m-marchezini


CLIQUE AQUI
PARA AGENDAR
UMA REUNIÃO

PRÓXIMOS PASSOS 
 O PLANO DA CONSTRUÇÃO DO SEU SONHO

1 2

3 4

5 6

ESCOLHA DO FORMATO ESCOLHA DA REGIÃO

VERIFICAR SE
ESTÁ LIVRE

RESERVAR PAGANDO
A TAXA DE FRANQUIA

ASSINATURA
DE CONTRATO INÍCIO DA IMPLANTAÇÃO



DÚVIDAS?

CLIQUE AQUI
PARA AGENDAR
UMA REUNIÃO

NÓS ESTAMOS AQUI PARA ESCLARECER. 

CASO SURJA ALGUMA DÚVIDA FUTURA,

FIQUE A VONTADE PARA ME PROCURAR. 

Ainda tem dúvidas?

Vem conversar com a gente.

       (11) 3062-6727        (11) 98515-2581. 

Gabriel Pupim  

       g.pupim@andareparticipacoes.com.br

https://calendly.com/g-pupim
mailto: g.pupim@andareparticipacoes.com.br


NOSSA PARCERIA JÁ COMEÇOU,
VEM FAZER SUCESSO COM A GENTE.


