


Marcas do grupo
Água Doce





Sobre a Água Doce 
A rede Água Doce é composta por 75 
restaurantes . 

Os clientes podem degustar os 
melhores Sabores do Brasil, 
sempre servidos em fartas porções, 
acompanhados pelo que há de mais 
especial em cachaças e outras 
Bebidas com ou sem álcool.

O ambiente é familiar com cardápio 
amplo que atende desde o público 
infantil a jovens e adultos.



https://www.youtube.com/watch?v=-hCQNWc_xXw 

https://www.youtube.com/watch?v=-hCQNWc_xXw
https://www.youtube.com/watch?v=-hCQNWc_xXw


Missão: 

Ser referência na Gastronomia 
Brasileira oferecendo 

entretenimento e atendimento 
de excelência em ambiente 

familiar descontraído 
e confortável para

os clientes.

Visão:

Atender todo o território nacional, 
sendo líder e referência em 

Gastronomia Brasileira com inovação e 
constante aprimoramento tecnológico 

dos nossos processos, produtos e 
serviços de modo a surpreender, 
conquistar e fidelizar os clientes.

Valores: 

Ética, Originalidade, 
Transparência e 
Confiabilidade,

Responsabilidade Social 
e Ambiental, Inovação, 

Profissionalismo.



História da Água Doce
Fundador Delfino Golfeto

Iniciou como boia-fria, concluiu 
Faculdade, obteve carreira 
profissional de sucesso, mas não se 
acomodou.

Aliou sua apreciação por cachaças 
com um restaurante para criar a 
marca Água Doce. 



https://www.youtube.com/watch?v=w0VwgbUCu3c 

https://www.youtube.com/watch?v=w0VwgbUCu3c
https://www.youtube.com/watch?v=w0VwgbUCu3c
https://www.youtube.com/watch?v=w0VwgbUCu3c


História da Água Doce 
Nascimento e Expansão

Fundada em Tupã/SP, no ano de 1990, em 
1993 a Água Doce já estava com seus 
processos e padrões amadurecidos, 
recebeu sua primeira unidade franqueada 
(em Ourinhos/SP).

Em ritmo acelerado de expansão desde 
1995, a rede atinge 60 unidades já em 
2000. Em 2006 sua Central de 
Distribuição Logística ganhou estrutura 
própria para atender à demanda da rede, 
que se espalhava por vários estados.



História da Água Doce 
Conquistas

A Água Doce foi uma das 22 marcas 
que receberam a certificação do 
Programa Excelência em Varejo 2019 
da Alshop



História da Água Doce
Conquistas

Desde 2005 a Água Doce conquista o 
Selo de Excelência em Franchising da 
ABF  (SEF).

O SEF representa o reconhecimento 
da  qualidade e excelência da 
empresa em relação a sua atuação 
como franqueadora  e visa estimular 
a melhoria do nível de atuação das 
empresas por meio da valorização 
das melhores práticas e do 
profissionalismo.





História da Água Doce 
Conquistas

Em 2013 a Água Doce Sabores do Brasil 
foi premiada pela ABF com o troféu 
Franqueador do ano. 

A escolha foi feita por uma comissão que 
avalia a satisfação da rede franqueada,
aliado ao suporte oferecido, bem como as 
boas práticas indicadas pelo sistema de
franchising.





História da Água Doce 
Conquistas

Em 2016, 2020 e 2021 a 
marca Água Doce recebeu da 
revista Pequenas Empresas & 
Grandes Negócios o 
selo Franquia 5 Estrelas 
no prêmio “As Melhores 
Franquias do Brasil”. 



Delfino Golfeto, fundador da rede Água 
Doce, está presente no Hall da Fama 
preparado pela ABF. 

O memorial contempla aqueles 
franqueadores que se destacaram por 
suas conquistas e contribuições. 
Passaram a fazer parte deste seleto 
grupo por sua significativa participação 
na construção de um franchising 
vigoroso no Brasil.

Hall da Fama da ABF





Números da Água Doce

• Faturamento Bruto em 2019 acima de 
120 milhões de Reais

• 2000 empregos diretos, mais de 4.000 
indiretos



Serviço de Atendimento ao 
Franqueado (SAF):  um canal direto 
para que o franqueado esclareça 
dúvidas, comunique-se com a 
Central e encontre apoio e soluções 
para dificuldades pontuais. 

E-mail corporativo e intranet: 
garantem também facilidade de 
acesso a documentos e 
confidencialidade dos processos.

Suportes da
Franqueadora



Suportes da
Franqueadora

Informativos Internos: todas as novidades 
da rede  e do Mercado são repassadas 
aos franqueados através de documentos 
digitais (Informativos O Gole). 

Entre os temas abordados estão 
lançamentos de ações, desenvolvimento 
de ferramentas e até dicas de leitura para 
 reflexão e capacitação, etc.

Um periódico semanal (Pinga-pinga) é 
encaminhado com inovações e notícias.



Mídias Digitais: Assessoria na Gestão das 
páginas das unidades nas redes sociais. 

Serviços compreendem da elaboração de 
ações estratégicas até artes e promoções 
pontuais do restaurante.

Cronogramas de postagens são 
desenvolvidos para garantir a constante 
geração de conteúdo relevante. 
Franqueado pode focar seu tempo na 
gestão da loja e no atendimento aos 
clientes.

Suportes da
Franqueadora



Suportes da
Franqueadora

Departamento de Nutrição: Nossas 
nutricionistas experientes e especializadas 
prestam constante assessoria aos 
franqueados. 

Manuais e cartilhas são desenvolvidas e 
renovadas frequentemente para que as 
cozinhas se mantenham alinhadas às 
normas vigentes e otimizadas para 
garantir segurança, qualidade e agilidade 
de produção.



Consultoria de Campo: Monitores de bar, 
cozinha e salão viajam o Brasil 
atendendo às necessidades de 
treinamento e prestando apoio na 
operação das unidades. 

Consultoria administrativa e de 
Negócios: profissionais gabaritados 
visitam as unidades para auxiliar o 
franqueado a compor suas 
finanças, obtendo redução de 
custo e excelência na 
gestão do negócio.

Suportes da
Franqueadora



Suportes da
Franqueadora

Departamento de Estatística: existe um 
acompanhamento dos produtos mais e 
menos vendidos na rede para que, 
anualmente, sejam verificados produtos 
de baixa venda ou pouco retorno.  

A análise possibilita o desenvolvimento de 
estratégias de ativação ou eliminação de 
opções pouco rentáveis.



Recursos Humanos: Assessoria para 
obtenção de perfis desejados para a 
brigada e divulgação de materiais para 
aprimoramento das relações de trabalho 
e motivação das equipes. 

Desenvolvimento de Plano de incentivo, 
concursos internos e ações de 
endomarketing para ajudar o franqueado 
a preservar e premiar a boa mão de obra 
que encontra em sua cidade.

Suportes da
Franqueadora



Suportes da
Franqueadora

Departamento de Treinamento: 
videoaulas, cursos e apostilas são 
disponibilizados online através de uma 
universidade corporativa, para 
capacitação tanto de franqueados quanto 
de seus colaboradores.

http://www.uniaguadoce.com.br/ 

Treinamentos também ocorrem “in loco” 
com os consultores e monitores da 
franqueadora.

http://www.uniaguadoce.com.br/
http://www.uniaguadoce.com.br/


Departamento de Marketing: A Água 
Doce possui uma Agência Interna, que 
assina ComLimão, que oferece 
gratuitamente aos franqueados serviços 
de criação de peças de comunicação, 
fotografia, redação, ilustração. 

Por exemplo: Precisa de uma arte para 
anunciar no jornal local? É só informar o 
tamanho e pedir ao marketing! 

Suportes da
Franqueadora



Suportes da
Franqueadora

A estrutura do departamento
de marketing possibilita
desenvolvimento de materiais
exclusivos da rede Água Doce.

Destaque para o mascote 
Tonelzinho e a Turma Doce Cantinho,
que ilustra o espaço infantil nos 
restaurantes e protagoniza revista em 
quadrinhos e passatempos - entregues 
gratuitamente às crianças que estão nas 
unidades com seus pais.



Para interação com o público infantil, a 
Turma do Doce Cantinho também virou 
aplicativos de celular.

Os jogos são livres para todas as idades e 
podem ser baixado gratuitamente.

Foram lançados 2 jogos da turminha, um 
de pega-pega e um de corrida.

Suportes da
Franqueadora



• DFREIRE Comunicação e Negócios: 
Assessoria de imprensa

• Amendoeira Advogados: 
Assessoria jurídica 

• Praxis Business: Consultoria de 
Negócios e Franchising

• Millenium Contabilidade: Assessoria 
contábil

• Only You: Cliente Oculto

Empresas
Terceirizadas



• Ambev: Cervejas e bebidas em geral

• Diageo: Destilados (uísque, vodca, etc.) 

• Kibon: Sorvetes

• Linx: Sistema de caixa

• Santander/Getnet: Máquinas de cartão 

e financiamento com condições especiais

• Tokio Marine Seguradora: Seguros

• iFood: Plataforma de Delivery

• 3 Corações: Máquinas de café

Fornecedores
Homologados



• Reunião regional alinha toda a rede  
franqueada sobre os desafios e 
estratégias que serão desenvolvidas 
durante o ano.

• Treinamentos e capacitação em 
encontros regionais abordam temas 
como gestão de pessoas e negócios

• Conselho de Gestão se reúne 
quadrimestralmente com a diretoria da 
franchising e franqueados membros 
participam consultivamente das decisões 
sobre os rumos da marca.

Importância do
Suporte



Uma vez por ano a Água Doce e seus 
franqueados se reúnem para discutir o futuro 
da rede. Neste evento corporativo, 
carinhosamente chamado de Confrágua, são 
apresentados produtos novos, resultados de 
vendas, ferramentas e são discutidos os 
próximos passos da rede.

Em 2020 não foi realizada devido às medidas 
de enfrentamento da pandemia de Covid-19. 
No ano de 2021, ainda devido ao 
distanciamento, o evento foi online.

Em setembro de 2022 será realizada no Tauá 
Resort de Atibaia a 27ª edição da convenção 
anual da rede Água Doce.

Convenção anual de
Franqueados





Em 2009 a rede Água Doce estreou no 
Teleton e passou a participar nos anos 
seguintes. Para colaborar na 
arrecadação foi criado o Doce Dia, para 
que na data a venda de Escondidinhos 
fosse revertida em prol da AACD. 10 anos 
depois, o Doce Dia foi transformado em 
Escondidinho do Bem, onde cada unidade 
ajuda entidades locais com a 
arrecadação das vendas.

A franqueadora também incentiva 
unidades a promoverem jantares 
beneficentes.

Responsabilidade social
E Sustentabilidade



• Comprometimento com o Cliente

• Pratos e Coquetéis preparados com 
carinho e atenção

• Disciplina e Organização

• Colaboradores satisfeitos em trabalhar 
na Água Doce

Como conseguimos
Esses resultados?



• Agilidade no atendimento aos 
franqueados

• Manuais e processos bem elaborados

• Treinamentos e consultoria

• Capacidade de Inovar

Como conseguimos
Esses resultados?



• Performance das unidades

• Investimentos em capacitação

• Profissionalismo, sinergia e 
transparência.
 

Todos trabalhando com um Objetivo 
Final: Garantir a Satisfação dos nossos 
clientes!

Como conseguimos
Esses resultados?



• R$ 60.000,00 à vista: Taxa de franquia

• R$ 60.000,00 à vista: Inclui: kit inicial, louças para 35 mesas e uniformes brancos

• Royalties: 5% do faturamento bruto

• Fundo de Propaganda: 1% do faturamento bruto para o Fundo de Propaganda
+ 1% sob gestão do próprio franqueado para investimentos locais

Taxa de Franquia

Outros Investimentos*: 
• Estoque: R$ 30.000,00: Matéria-prima para a inauguração.

• Sistema de automação: A partir de R$ 10.000,00: Mensalidades de acordo com as frentes de caixa.

• Capital de Giro: R$ 50.000,00 : Despesas iniciais com folha de pagamento, conta de energia, conta de água, IPTU, aluguel 
de máquinas de cartão, despesas gerais antes da abertura.

Não estão incluídos impostos e frete para envio do Kit inicial 

* Material desenvolvido em outubro/2021 – Valores sujeitos a alteração conforme variação do mercado.



• Móveis / Equipamentos / Utensílios: 
  R$ 255.000,00 (projeto até 35 mesas, 400m²) 

• Despesa de abertura (Empresa/ Alvarás / Licenças): 

De R$ 5.000,00 a R$ 15.000,00 (de acordo com o projeto)

• Marketing Inicial: A partir de R$ 5.000,00 
(de acordo com o projeto: panfletagem, anúncio em jornal, assessoria de imprensa local, etc.)

• Despesas com Treinamento Inicial: De R$ 15.000,00 a R$ 20.000,00
Na central (transporte, hospedagem, alimentação) e com instrutores da franqueadora em sua unidade (transporte, hospedagem, 
alimentação). Inclui treinamentos 15 dias antes da Inauguração e até 15 dias após a inauguração.

Não estão incluídos gastos com obras e adequações prediais.

Outros investimentos

* Material desenvolvido em outubro/2021 – Valores sujeitos a alteração conforme variação do mercado.



Quer ter suaÁgua Doce Express?



Perfil do Público
Água Doce Express é ideal para aquelas pessoas que 
buscam uma alimentação rápida, mas sem abrir 
mão do sabor e da qualidade de uma comida típica 
do interior.



Estimativa deInvestimento
Unidade de até 40m² (quarenta metros quadrados) 
Royalties 5% (faturamento bruto) | Fundo de propaganda 2% (faturamento bruto)

1. INSTALAÇÕES
Projeto Arquitetônico (não inclui despesas om deslocamento, registros, etc.)................. R$ 8.000,00

2. MOBILIÁRIOS/EQUIPAMENTOS
Móveis/ Equipamentos/Utensílios/Louças .......................................... R$176.000,00
Forno Rational / Microondas Industrial.............................................… R$ 78.000,00
Sistema de Automação ........................................................................ R$    9.000,00

3. PROVIDÊNCIAS CONTÁBEIS
Abertura de Empresa/ Alvarás/ Licenças ............................................ R$  3.000,00

4. ESTOQUE INICIAL
Produtos /Embalagens ........................................................................ R$ 36.000,00

5. OUTROS INVESTIMENTOS
Despesas com Treinamento Inicial ..................................................... R$ 15.000,00
Marketing Inicial ................................................................................. R$  2.000,00
Taxa Inicial de Franquia ....................................................................... R$ 40.000,00
Capital de Giro .................................................................................... R$ 30.000,00

TOTAL GERAL ................................................................................ R$397.000,00
* Material desenvolvido em outubro/2021 – Valores sujeitos a alteração conforme variações do mercado.



Nova oportunidade de negócio para você!
• O mercado de delivery online de comida cresceu 27% na pandemia e em 2021 continua em crescimento -  
expectativa é de crescer mais 11%. 

• Segundo o levantamento Consumer Insights, no Brasil as entregas de refeições têm mais de 80% de 
penetração em áreas urbanas, entre consumidores de até 50 anos. 

• Com tais tendências do setor – somadas à transformação digital das empresas e às mudanças de hábito 
do consumidor - a Água Doce desenvolveu  um modelo otimizado da franquia para suprir esta demanda, 
com operação exclusivamente dedicada a atendimento delivery e take thru. É a Água Doce Delivery!



Confira as 
vantagens 
desde novo 
modelo



• Modelo comporta implantação em cidades menores, a partir de 
35 mil habitantes. Isto significa centenas de novas oportunidades de negócio, nas mais 
diversas praças do Brasil, que antes não podiam receber uma unidade da Água Doce!

• Economia com obras, pois prédio não necessita de ambientes para atendimento local dos 
clientes. O investimento estará focado na cozinha. 
 
• Custos operacionais menores. Por exemplo, grande redução de mobiliário (mesas, 
cadeiras), economia com ar-condicionado e manutenção de salões e sanitários, sem custos 
com louças, etc. Esta redução torna o negócio mais lucrativo e competitivo.

• Facilidade de gestão, por poder trabalhar com mão de obra reduzida e também com 
estoques menores (pois seu mix de produtos estará concentrado nos itens para delivery). 

• Com investimento menor, você realiza o sonho de ter sua franquia própria!

Vantagens da Água Doce Delivery



Estimativa deInvestimento
Unidade a partir de 80m² (oitenta metros quadrados) 
Royalties 5% (faturamento bruto) | Fundo de propaganda 2% (faturamento bruto)

1. INSTALAÇÕES
Projeto Arquitetônico (não inclui despesas om deslocamento, registros, etc.)................. R$   10.000,00

2. MOBILIÁRIOS/EQUIPAMENTOS
Móveis/ Equipamentos/Utensílios/Louças .......................................... R$ 113.700,00
Forno Rational / Microondas Industrial.............................................… R$   77.726,00
Sistema de Automação ........................................................................ R$    6.000,00

3. PROVIDÊNCIAS CONTÁBEIS
Abertura de Empresa/ Alvarás/ Licenças ............................................ R$     5.000,00

4. ESTOQUE INICIAL
Produtos /Embalagens ........................................................................ R$   33.500,00

5. OUTROS INVESTIMENTOS
Despesas com Treinamento Inicial ..................................................... R$     6.800,00
Marketing Inicial ................................................................................. R$     3.000,00
Taxa Inicial de Franquia ....................................................................... R$   30.000,00
Capital de Giro .................................................................................... R$   20.000,00

TOTAL GERAL ................................................................................ R$ 305.726,00
* Material desenvolvido em outubro/2021 – Valores sujeitos a alteração conforme variações do mercado.



• Performance das unidades

• Investimentos em capacitação

• Profissionalismo, sinergia e 
transparência.
 

Todos trabalhando com um Objetivo 
Final: Garantir a Satisfação dos nossos 
clientes!

Como conseguimos
Esses resultados?



Expansão

Entre em contato, sem compromisso.

Será um prazer atender você!

Renata Robledo
(14) 99162-6995
aguadoce@aguadoce.com.br 

Paula Nunes 
Assistente SAF
(14) 99194-9989
atendimento@aguadoce.com.br 

mailto:aguadoce@aguadoce.com.br
mailto:atendimento@aguadoce.com.br


Projetos de médio porte



:: Médio porte: Arapongas



:: Médio porte: Araçatuba



:: Médio porte: Botucatu



:: Médio porte: Catanduva



:: Médio porte: S. J. do Rio Preto



:: Médio porte: Limeira



:: Médio porte: Maringá



:: Médio porte: Sinop



:: Médio porte: Osasco



:: Médio porte: Matão



:: Médio porte: Ourinhos



:: Médio porte: Sumaré



:: Médio porte: Bandeirantes



:: Médio porte: Sinop



:: Médio porte: Sorriso



:: Médio porte: Botucatu



:: Médio porte: Arapongas



:: Médio porte: Matão



:: Médio porte: S. J. do Rio Preto



:: Médio porte: S. J. do Rio Preto



:: Médio porte: Araçatuba



:: Médio porte: Tatuí



:: Médio porte: Matão



:: Médio porte: Arapongas



:: Médio porte: S. J. do Rio Preto



Projetos para Shopping



:: Shopping Tamboré: Barueri



:: Shopping Tamboré: Barueri



:: Shopping Tamboré: Barueri



:: Shopping Tamboré: Barueri



:: Shopping Tamboré: Barueri



:: Shopping Tamboré: Barueri



:: Shopping Tamboré: Barueri



:: Shopping Tamboré: Barueri



Projetos de Grande Porte



:: Grande Porte: Tupã



:: Grande Porte: Ribeirão Preto



:: Grande Porte: Tupã



:: Grande Porte: Tupã



:: Grande Porte: Ribeirão Preto



:: Grande Porte: Ribeirão Preto



:: Grande Porte: Tupã



Projetos Express



• :: Express: Alphaville



• :: Express: Alphaville



Venha fazer parte da família Água Doce!
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