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A rede de lojas Container Ecology Store é um projeto único no mundo, pois reúne moda, 
educação, inovação e sustentabilidade.

As lojas em containers foram criadas em 2008 e em seus ambientes modernos e exclusivos 
oferecem o melhor da moda mundial para um público exigente e de excelente bom gosto.

Nestes 14 anos de história, já foram inauguradas centenas de Lojas em Containers no Brasil e 
exterior. Os containers são transformados para receberem a loja com ampla vitrine, isolamento 
térmico, móveis de pallet e outros materiais reutilizados como corrimões de ônibus para araras e 
outros diferenciais. O projeto é inovador, pois cada detalhe é muito bem pensado e planejado.

Nós temos um modelo de loja para cada investimento, afinal trabalhamos com um portfólio 
amplo, com várias opções de negócios.

Nosso público-alvo são os jovens empreendedores com ideias inovadoras. Se você tem esse 
perfil, continue lendo as próximas páginas e conheça melhor nosso modelo de negócio.

O QUE É A
REDE DE LOJAS 

ECOLOGY STORE



INNOVATION STORE

Lojas de todos os tamanhos, com o melhor 
da moda, acessórios e serviços, como 
bar, café, barbearia e muito mais! Tudo 
isto no mesmo espaço e com o mesmo 
investimento.

NÓS TEMOS 
UMA NOVIDADE
PARA VOCÊ!



Vantagens
do nosso

MODELO 
DE NEGÓCIO



O grande segredo para o sucesso de qualquer negócio, é a escolha do ponto, tanto na localização 
ideal, como no pagamento justo do valor de locação, para que seja sustentável para o sucesso da loja.

Por este motivo a franquia Container Ecology Store oferece um trabalho único no Brasil.

Antes de abrir uma loja, colocamos a disposição do nosso futuro franqueado, um trabalho de um 
profissional qualificado, que vai até a cidade pesquisar o futuro ponto, com uma análise técnica do 
corredor comercial e de seus concorrentes, chegando no melhor valor de locação para o sucesso 
financeiro do seu negócio.

Este trabalho tem como finalidade o sucesso da futura operação e proteção das marcas que a empresa 
representa, onde você terá exclusividade da maioria delas na sua cidade.

Conheça mais sobre este trabalho, com o nosso time de expansão e descubra a vantagem de abrir um 
negócio único, com todo nosso cuidado, para o seu sucesso.

BUSCA DO PONTO IDEAL 
PARA O SUCESSO DO SEU 

NEGÓCIO!



As lojas Container Ecology Store 
trabalham com mais de 100 
marcas parceiras, com o melhor 
da moda e acessórios nacional e 
mundial.

Assim, podemos montar seu 
estoque inicial de acordo com o 
seu ponto comercial.

SUCESSO GARANTIDO
PARA O SEU NEGÓCIO

MULTI
MARCAS

Confira algumas das marcas consagradas 
do mundo da moda que trabalhamos:



Com o nosso plano  de negócios, a franquia 
Container Ecology Store oferece uma ferramenta 
eficiente para você financiar em até 80% do total 
do investimento em 60 meses, com 6 meses de 
carência e com isto você pode realizar o sonho 
do negócio próprio com as facilidades de um 
financiamento bancário facilitado e com juros justos.

PARCERIAS
BANCÁRIAS



em diversos estados 
do Brasil e no exterior.

LOJAS



Nossas personas são jovens ativos, 
inovadores, sofisticados e preocupados 
com a preservação ambiental.

No mesmo local, ele encontrará o melhor 
da moda masculina e feminina juntamente 
com o conceito da sustentabilidade 
e preservação ambiental presente na 
arquitetura das lojas montadas em 
containers e na decoração pertinente ao 
conceito do nosso modelo de negócio.

STORE

AND
INNOVATIVE

SUSTAINABLE

YOUNG



FIDELIZAÇÃO 
DE CLIENTES
O relacionamento é um dos pontos 
para o sucesso de sua loja. 

Para fidelizar e se comunicar com o 
seu cliente, além do manual de gestão 
e cartão fidelidade, você recebe 
assessoria de marketing digital.

Estando presente nas principais 
redes sociais, como facebook, 
twitter, instagram, ou outras que 
achar pertinente, você estará em 
relacionamento direto com seu cliente, 
através de postagens como novidades, 
dicas de moda, eventos e tudo que 
pode trazê-lo para você.



O suporte da Container Ecology Store é focado para uma loja multimarcas, 
ou seja, nosso foco é na fidelização de clientes e relacionamento, por isto, 
além da busca de ponto, análise dos concorrentes e do mercado onde a loja 
será instalada, você participará de um master treinamento, focado em gestão 
de varejo, marketing, mídias sociais, gestão de pessoas e muito mais.

Nosso time de suporte, após a abertura da loja faz o acompanhamento 
através de indicadores de desempenho, ou seja, você  terá a vantagem de 
uma franquia multimarcas com todo o suporte de um time de 45 anos de 
experiência no varejo nacional.

SUPORTE PARA ABERTURA 
DA SUA FRANQUIA



É muito importante você entender 
que para você ser um franqueado 
da Container Ecology Store é 
necessário que  você tenha o perfil 
ideal. 

Uma Loja Multimarcas necessita de 
um franqueado empreendedor, 
que entenda de fidelização de 
clientes, que saiba se relacionar 
com suas personas e que tenha 
como meta a inovação e a 
sustentabilidade.

PERFIL
DO FRANQUEADO



A Container Ecology Store foi a 
primeira franquia multimarcas 
do mundo e é a única loja em 
container do planeta. Com 
conceito inovador, inteligente e 
sustentável, nosso franqueado 
não abre apenas mais uma 
loja, mas sim pensa nas futuras 
gerações.

INOV
AÇÃO



* Outros: cabides, manequins, equipamentos eletrônicos, comunicação visual, MKT impresso, sacolas, equipamentos específicos e despesas com gestor para abertura da 

unidade franqueada. Valores não inclusos na projeção acima: frete dos móveis; obra civil da sala locada; licenças e aprovações de projetos; engenheiro e arquiteto local; 

capital de giro. Para lojas em container deve ser consultada valores. Os nossos royalties são fixos: Store: R$1.500,00; Super Store: R$2.500,00 e Mega Store R$3.500,00, 

sendo que o valor é cobrado no mês seguinte a abertura da unidade franqueada. Financiamento com parceiros está sujeito à aprovação.

PROJEÇÃO DE INVESTIMENTO 
PARA SER FRANQUEADO DA LOJA 

MAIS SUSTENTÁVEL DO BRASIL

STORE
até 45m²

MODA FEMININA E MASCULINA.

R$ 219.000,00

R$ 70.000,00

R$ 35.000,00

R$ 54.000,00

R$ 60.000,00

TOTAL

Estoque inicial 
sugerido

Outros*

Móveis*
(projeção para uma

loja de 25m²)

Taxa de Adesão

SUPER STORE
46m² à 90m²

MODA FEMININA, MASCULINA, 
ACESSÓRIOS E SERVIÇOS.

R$ 293.000,00

R$ 100.000,00

R$ 45.000,00

R$ 79.000,00

R$ 69.000,00

TOTAL

Estoque inicial 
sugerido

Outros*

Móveis*
(projeção para uma 

loja de 50m²)

Taxa de Adesão

MEGA STORE
a partir de 100m²

MODA FEMININA, MASCULINA,
ACESSÓRIOS,  CALÇADOS E SERVIÇOS.

R$ 383.000,00

R$ 140.000,00

R$ 65.000,00

R$ 99.000,00

R$ 79.000,00

TOTAL

Estoque inicial 
sugerido

Outros*

Móveis*
(projeção para uma

loja de 75m²)

Taxa de Adesão



Central de Franquias:
(54) 98112 6969

www.lojacontainer.com.br

/containerecologystore @containerecology_oficial


