
A PORTA
DE ENTRADA
para o seu
NOVO MUNDO!

jardinagem orgânica



O que é a 

 Somos uma franquia de serviços de 

jardinagem, com foco no tratamento e 

nutrição de plantas. Não comercializamos 

plantas, acessórios nem produtos. 

 Nossa franquia é considerada «home-

based» já que não é necessário um espaço 

físico destinado exclusivamente para o 

negócio.

 Estamos no mercado desde 2011, e 

fomos a primeira franquia de jardinagem 

do Brasil.

 Nossos tratamentos são diferenciados 

pela nossa linha de produtos 100% naturais.

  



O  caso de sucesso primeiro

 A Ecojardim foi o sonho de um jovem empreendedor, 
que após obter muita experiência prática, tanto na 
jardinagem quanto na agricultura, decidiu passar o 
conhecimento à frente e criar a sua própria marca. 

 Foi onde com apenas 20 anos, Vaner da Silva, nosso 
presidente, deu início ao que hoje é a maior empresa de 
jardinagem do país, com mais de 50 unidades e 350 mil 
trabalhos executados. 
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Possuímos uma linha composta por 16 produtos 
100% naturais de fabricação própria, exclusiva para a 
rede Ecojardim, que faz com que até mesmo os jardins 

mais maltratados ganhem vida novamente, 
além de garantir a segurança para as pessoas e animais 

e cuidado e respeito pelo meio ambiente!
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O que nos diferencia dos outros



mercado de serviços

residências condomínios, empresas

implantação manutenção aplicação de produto terrenos e pátios eventos e feiras

O que fazemos



Uma franquia tem taxa de sucesso 
12x maior que uma empresa comum

Fonte: SebraData/Estadão (03/05/2015)



Acreditamos que não há nenhuma razão para tentar reinventar 
a roda, e assim, nossos franqueados se beneciam de nossas 

décadas de experiência com a jardinagem e paisagismo. 
Em nosso modelo, entendemos as necessidades de nossos 

clientes e trabalhamos em cima dessas necessidades. 

Investir em uma FRANQUIA ECOJARDIM, signica que você está 
investindo em um negócio que foi testado e consolidado. 
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Modelo de negócio eficaz



R$3.960
impostos

R$36.500
valor da franquia

R$8.200
kit de operação

R$20.000
taxa de franquia

R$1.250
documentação

R$3.090
treinamento (8 dias)

Capital de giro
R$3.500 a R$5.000

Hospedagem
R$120 a R$170 (diária)

Royalties fixo

R$350
+ 5% a 8% do faturamento bruto
para contratos PJ e implantações

seja parte do  mundonosso

corpore
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Materiais de marketing impressos (cartões e folhetos), uniforme administrativo e 
operacional, materiais digitais (e-mail corporativo, assinatura e apresentações) e 

mídias sociais com postagens semanais.
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Mix completo com 16 produtos entre 
fertilizantes líquidos e sólidos, 

fungicida, bactericida, gel polímero, 
controle de formigas e um produto 

especial para controle de ervas 
daninhas.

Kit de ferramentas e equipamentos 
com 26 itens como: roçadeira, bomba 
elétrica, carrinho para corte de grama, 
soprador, aparador de cerca-viva, entre 

outros.

Kit de operação - Modelo Corpore



impostos

R$8.600
valor da franquia

R$5.000
taxa de franquia

R$860
documentação

R$1.930
treinamento (5 dias)

Capital de giro
R$3.500 a R$5.000

Hospedagem
R$120 a R$170 (diária)

Royalties fixo
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life

R$350

R$810

1 camisa polo + 1 boné
cortesia

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

+ 5% a 8% do faturamento bruto
para contratos PJ e implantações
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Linha de produtos
exclusiva

Royalties xo
em R$ 350

Conteúdo de marketing e 
mídias sociais

Suporte técnico e 
gerencial especializado

Direitos e benefícios do franqueado



tratamento e 
nutrição

orçamento e
nanceiro

projetos e 
paisagismo

biologia e 
botânica

segurança do
trabalho

publicidade e
propaganda

Dúvidas são comuns, mas você terá a tranquilidade de poder 
contar com uma equipe muito experiente e prestativa, que 

sempre irá ajuda-lo nos assuntos ligados à:
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Suporte ao Franqueado



 Os treinamentos são ministrados em nossa sede, 
conteúdos teóricos e práticos, operacional e comercial, 
produtos e serviços, gestão de custo e formação de preço e 
visita técnica em produtor de plantas e clientes.

 É preciso experiência?

 Não. O que precisamos é de automotivação, impulso e 
paixão pela prestação de serviços. O conhecimento ca por 
nossa conta, pois nós fornecemos treinamento e suporte em 
todas as áreas.
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Treinamentos



 Outra importante forma de expandir seu 
negócio e atrair novos clientes é através do 
marketing digital, porém esse recurso requer 
prática, conhecimento e tempo. 
 Nós temos uma equipe especializada e 
recursos que irão coloca-lo em contato com os 
clientes que buscam serviços pela internet, e 
você dedicará seu tempo apenas para atendê-
los e fazer sua empresa faturar!
 Nossa equipe irá tomar conta da sua 
fanpage no facebook, abastecendo com 
conteúdos diariamente, além de criar 
folhetos, cartões, yers, campanhas, cards 
diários para envio através do WhatsApp e 
outros.

Visibilidade para sua empresa



      A Ecojardim conhece bem de perto seus franqueados e 
dá um apoio cuidadoso para o seu crescimento.
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Não que só nos sonhos.
Dedique-se e tenha um negócio de sucesso.



auto motivação dedicação

capacidade de 
priorizar e delegar

gerenciamento
efetivo e liderança

 Agora que você sabe que iremos ajudá-lo no 
caminho para o direcionamento do seu negócio, 
auxiliando e fornecendo recursos para cada passo, você 
está provavelmente ansioso para começar. Isso é natural! 
 O próximo passo é determinar se você e sua região 
tem o que é preciso para ser uma franquia Ecojardim.
 No decorrer dos anos notamos que os franqueados 
que escalaram seus negócios mais facilidade, obtendo 
resultados acima do esperado, tinham algumas 
características em comum:



A área de atuação 
é garantida 

mediante contrato

Te auxiliaremos em 
todos os passos da 

abertura da empresa

Te auxiliaremos na 
contratação de 

funcionários

Compra de 
materiais direto com 

fornecedor local

Treinamentos  
adicionais para a sua 

equipe sem custo
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Informações complementares



Plante hoje mesmo a semente do seu sonho,
e colha o futuro que você merece!

Venha ser parte do nosso mundo!



Uma mudança está prestes a começar em sua vida!
Construa seu negócio de forma sólida fazendo parte da nossa franquia.

Com a Ecojardim você nunca estará sozinho!

Entre em contato agora mesmo.Entre em contato agora mesmo.
19 99809-9888     19 99809-9888     

contato@ecojardim.net.brcontato@ecojardim.net.br


