


A ECOJARDIM partiu do sonho de um experiente técnico agrícola, que com mais de 18

anos no mercado de agricultura orgânica inovou aplicando todo conhecimento e criando uma

“jardinagem orgânica e sustentável”. Assim o presidente fundador da Ecojardim Franquias,

Vaner da Silva, decidiu compartilhar com empreendedores como ele, todo o know-how obtido

com muito esforço e pesquisa. O grande diferencial da ECOJARDIM são os produtos 100%

naturais, que não agridem a natureza e principalmente não causam mal aos clientes e animais

domésticos, sendo produtos exclusivos dos franqueados, desenvolvidos pela empresa EKO’S

BIOTECNOLOGIA que pertence ao grupo da ECOJARDIM.

NOSSA HISTÓRIA



Possuímos uma linha de produtos 100% naturais, exclusiva para

a rede Ecojardim, que faz com que até mesmo os jardins mais

maltratados ganhem vida novamente, além de garantir a segurança

e o cuidado com o meio ambiente!

Nossos produtos aliados à mão de obra qualificada de nossos

franqueados faz com que nossos trabalhos sejam diferenciados pela

beleza, cuidado e organização.

NOSSO DIFERENCIAL



Investir em uma FRANQUIA ECOJARDIM, significa que você está

investindo em um negócio que foi testado e consolidado. Acreditamos

que não há nenhuma razão para tentar reinventar a roda, e nossos

franqueados se beneficiam de nossas décadas de experiência em

paisagismo.

Em nosso modelo entendemos as necessidades de nossos clientes e

trabalhamos em cima dessas necessidades. Fazemos isso para oferecer

cuidados especiais durante as quatro estações do ano.

MODELO DE NEGÓCIO EFICAZ



NOSSO MODELO DE NEGÓCIO



QUAL O NOSSO MERCADO AFINAL?

Um franqueado Ecojardim é especialista em:

- Manutenção (poda, limpeza e organização de jardins 

e áreas verdes);

- Projetos paisagísticos (do planejamento à execução);

- Implantação (gramados, plantas e árvores);

- Tratamento e nutrição.



Kit de produtos exclusivos da linha Ecojardim para seu inicio de operação;

Mix completo com 14 produtos entre fertilizantes líquidos e sólidos, fungicida, bactericida, gel polímero, 

controle de formigas, cupins e um produto especial para controle de ervas daninhas.

Kit de ferramentas e equipamentos;

São 26 itens como: roçadeira, carrinho para corte de grama, soprador, aparador de cerca-viva, etc. 

Materiais de Marketing;

Material impresso, uniformes, e-mail empresarial, web site, redes sociais, comunicação visual entre outros.

COMPOSIÇÃO DOS KIT’s



TREINAMENTOS

• Empresarial e Operacional.

o 8 dias entre conteúdo teóricos e práticos, operacional e 

comercial, produtos e serviços, gestão de custo e formação 

de preço, visita técnica em produtor de plantas.

É preciso experiência?

Não, no entanto, trabalhamos com muitos profissionais

de paisagismo experientes. O que precisamos é de

automotivação, impulso e paixão por servir. Nós fornecemos

treinamento e suporte em todas as áreas como operacional,

comercial, administrativo, utilização de produtos, orçamentos

entre outras.



DOCUMENTAÇÃO

• Segurança do Trabalho;

o PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional), LTCAT (Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho);

• Seguro para terceiros;

o Cobertura de Seguro para Terceiros garante ao segurado indenização em casos de acidentes ou incidentes 

envolvendo uma pessoa ou bens matérias afetados por um sinistro;



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!

MARKETING



Modelos de veículos de franqueados

MARKETING



E quando surgir uma dúvida ou oportunidade conte com a equipe de 

profissionais especializados em:

Biologia e botânica;

Tratamento e Nutrição de plantas;

Paisagismo;

Orçamentista, financeiro, administrativo, comercial, contábil;

Publicidade e Propaganda;

Segurança do Trabalho.

SUPORTE AO FRANQUEADO



ALGUNS SONHAM EM TER UMA EMPRESA DE SUCESSO... 
OUTROS INVESTEM PARA TER!

Agora que você sabe de todas as maneiras que iremos ajudá-lo no caminho para o

direcionamento do seu negócio, auxiliando e fornecendo recursos para cada passo, você está

provavelmente coçando 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.

Entre os nossos franqueados, notamos que aqueles que escalam seus negócios mais

facilmente e obtém o retorno do investimento acima do esperado têm as seguintes

características em comum:

Habilidades pessoais

• Automotivação; • Trabalho duro;

• Capacidade de priorizar e delegar; • Gerenciamento efetivo e liderança.



A maior e mais bem estruturada 
franquia de jardinagem do Brasil. 


