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52 milhões. Este é o 
número de brasileiros que 

possuem um negócio 
próprio. Entre estes estão 

os amigos de infância 
Renato e Raul. O primeiro 
se tornou chef de cozinha, 

em Jundiaí, enquanto o 
segundo contava com uma 

carreira consolidada no 
mercado financeiro.

Sistema de
 Franquias 



E por que não juntar suas expertis-
es para abrir um negócio inovador 
e bastante promissor. Daí, nasceu o 
King Crispy, que já conta com um 
público cativo, em Jundiaí, cidade 
do início das operações, em 2017. 

Os empresários se valeram de uma 
tendência que vem se tornando 
cada vez mais popular no Brasil e 
que nasceu nos Estados Unidos: o 
famoso  frango frito empanado 
americano. E quem nunca salivou 
ao assistir a um filme ou seriado 
americano em que os atores sabo-
reavam uma generosa porção de 
frango frito em um... balde? 

Dois anos depois, com a empresa 
consolidada, decidiram que era o 

momento de voar ainda mais alto 
e abrir seu negócio para o seg-
mento de franquias. Profissional-
ização, assessoria específica na 
formação de franquias e um 
negócio enxuto, com poucos 
perecíveis, saboroso e rentável. 
Desta forma, o King Crispy 
oferece oportunidades excelentes 
para quem deseja se tornar um 
empreendedor ou para aqueles 
que já têm um negócio na área.  
Com isso, pretende-se ampliar a 
família e fazer com que outros 
também possam realizar o sonho 
de empreender, mas com total 
respaldo que um negócio testado 
e aprovado pode oferecer.



Nossas postura é focada na vida real 
do empresário. O KC não vai somente 
apresentar oportunidades aos par-
ceiros amigos, mas também mostrar 
as dificuldades e como enfrentarmos 
todos juntos buscando o sucesso.

Mas, por que investir em uma fran-
quia de frango frito? Além de ser uma 
tendência, os números do King 
Crispy  são bastante expressivos e 
seu faturamento vem crescendo ex-
ponencialmente. Para se ter uma 
ideia, no primeiro mês do primeiro 
ano de funcionamento, o faturamen-

to atingiu  R$ 19 mil. No fim do ano, 
estes valores atingiram a incrível cifra 
de R$ 80 mil. Quer mais? Dados da As-
sociação Brasileira de Franchising 
(ABF) apontam que as franquias do 
segmento de alimentação apre-
sentaram no segundo trimestre de 
2019, incremento de 5,4% em relação 
ao mesmo período de 2018, passando 
de R$ 10,954 bilhões para R$ 11,546 bil-
hões. 



Segundo o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), o 
brasileiro gasta, em média 25% de 
sua renda com alimentação. E adi-
vinha em qual área as famílias 
fazem os menores cortes ou nem 
chegam a diminuir gastos em 
tempos de crise? Quem disse ali-
mentação, acertou! Isso significa 
que este é um setor essencial para 
a economia. 

E preocupados com a qualidade e 
a padronização de seus processos, 
o King Crispy preparou um material 

para orientar os futuros franquea-
dos. Neste manual, há orientações 
que vão desde a aquisição, alu-
guel ou construção do imóvel, 
passando pelo registro da empre-
sa na Junta Comercial e demais 
trâmites envolvidos, chegando à 
contratação dos funcionários, en-
trada em operação. Os futuros 
empresários também encontram 
um cronograma detalhado inclu-
sive com respeito à contabilidade.

Quer mais? 



Simples: por meio da padronização. 
Desta forma, todas as lojas contarão 
com a mesma identidade visual. Esta 
preocupação também se estende ao 
quesito acessibilidade. Ou seja: nada 

de calçadas destruídas ou sujas! 
Outra orientação é que é preciso ter 
vagas disponíveis na frente do ponto 

de venda. 
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Mas, de que forma
o público reconhecerá
que se trata de um 
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ponto comercial contando com mesas para refeição local, entregas no 
balcão e através do sistema Delivery.

atendimento em praças de alimentação com grande circulação de pessoas.

lindo projeto com drive thru mais atendimento com mesas e entregas 
através do Delivery.



Se tiver interesse, 
aceite nosso convite e

Venha fazer
 

parte da Fam
ília 

King Crispy.
e seja mais um 

empresário de sucesso!


