BRASIL MASSAS: OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS PARA QUEM
QUER GANHAR DINHEIRO VENDENDO COXINHA!
Empresa paulistana criou um modelo de negócio atrativo para clientes revenderem coxinhas e
minisalgados de forma rápida e lucrativa. Fábrica produz mais de duas toneladas por dia.
Coxinha de Shimeji e Nhoque recheado são as novidades apresentadas na Feira do
Empreendedor.
São Paulo, Outubro de 2019 – Atualmente está cada vez mais difícil para estabelecimentos de
alimentação fora do lar fidelizar seus clientes. Manter-se interessante ao público diante de tanta
concorrência - e de tantas ideias criativas que surgem diariamente - é um desafio diário. Com
base em pesquisas e percepção do segmento, a empresa Brasil Massas foi uma empresa que
correu na frente e desenvolveu um modelo de negócios que fideliza clientes devido ao alto
padrão de qualidade aplicado em todo o processo de produção. A venda de minisalgados.
Fundada em 2014, a Brasil Massas nasceu de uma tradição
familiar de mais de 30 anos na produção de salgados fritos. Com
tantos anos de experiência, criaram mais do que salgados, mas
experiências gastronômicas, oferecendo boas memórias aos
clientes através de coxinhas, churros, enroladinhos entre outros.
“Por sermos consumidores exigentes, nos tornamos fabricantes
com um alto grau de perfeição, pois buscamos o melhor para
todos. Nossos produtos passam por um rigoroso padrão de
qualidade, desde a escolha da matéria-prima, produção,
embalagem, armazenamento e entrega para garantir que todos
tenham o padrão de qualidade garantido”, afirma Priscila Figueiredo, sócia-diretora da empresa.
Os produtos da Brasil Massas foram responsáveis pelo sucesso da marca Coxinha Brasil - que
chegou a 30 unidades em 2018 e um faturamento médio mensal de R$30 mil reais cada, além do
sucesso de vários outros clientes revendedores. A fábrica da Brasil Massas tem capacidade de
produzir mais de duas toneladas por dia. “Hoje ampliamos nossa estrutura para atender a
demanda que cresceu muito em 2019. Contratamos mais colaboradores e estamos partindo para
solidificar nosso modelo de negócios”, cita o outro sócio Jerri Alves. Todos os produtos são
padronizados e a empresa conta com uma frota 100% refrigerada.
MIX DE PRODUTOS E NOVIDADES
A linha de produtos oferecidos pela Brasil Massas é bastante diversificada. Na Feira do
Empreendedor 2019, a empresa apresenta duas novidades: a Coxinha de Shimeji e o Nhoque
Recheado. “Conseguimos chegar a um sabor de coxinha que fosse mais democrático, ou seja, que
atingisse veganos e vegetarianos. O shimeji foi um recheio que caiu muito bem no preparo e após
a fritura oferecendo uma crocância especial”, complementa Jerri Alves. “Já nosso nhoque foi
desenvolvido com uma técnica que produz a massa com 90% de aproveitamento da massa da
batata e já em escala industrial”, conclui o sócio da Brasil Massas.

Além das novidades, a Brasil Massas oferece o Enroladinho Especial, a grande criação com
salsicha recheada com catupiry e coberta com massa premium com 80% batata; o Churros
Espanhol com receita espanhola tradicional, massa leve, sabor marcante e super sequinho; as
deliciosas Coxinhas Gourmet de 50g nos sabores frango cremoso, carne com tempero do chef,
queijo especial, super calabresa e a lendária coxinha de feijoada. Além disso, oferecem outros
Salgados de alta qualidade para festas, reuniões e eventos. Todos crocantes, bem recheados e
muito saborosos.

COMO REVENDER E VANTAGENS
Focada em profissionais que trabalham com buffet, restaurantes, bares, lanchonetes, docerias,
cantinas, supermercados e querem complementara renda, a Brasil Massas oferece uma série de
vantagens. A margem de contribuição é de até 150%, a pronta entrega dos produtos e a
flexibilidade do horário de trabalho são algumas delas. Um diferencial que A empresa possui é a
elaboração de um pacote de marketing e propaganda através da produção de materiais para
divulgação. A fácil aceitação do produto e os sabores que agradam os mais exigentes paladares,
também são dois pontos fortes a serem considerados por quem pensa em investir em coxinhas.
MASCOTE BRASIL MASSAS

A paixão nacional agora como mascote da marca Brasil Massas, seu carisma
encanta crianças e adultos por onde passa. No mundo inteiro não existe uma coxinha tão
charmosa como da Brasil Massas.
SERVIÇO:
Brasil Massas
Avenida Rosária, 510, São Miguel Paulista, São Paulo -SP
Tel.: (11) 2031-0933 | (11) 98534.7854
E-mail: contato@brasilmassas.com.br
Site: www.brasilmassas.com.br
Feira do Empreendedor 2019

Quando: de 5 a 8 de outubro de 2019, das 10h às 20h.
Onde: Pavilhão de Exposições Anhembi – Av. Olavo Fontoura, 1029, São Paulo, SP.
SOBRE A BRASIL MASSAS
A Brasil Massas é uma empresa nacional fundada em 2014 pelos sócios Priscila Figueiredo e Jerri
Alves. Nasceu para oferecer bons negócios para os clientes através da produção de
minissalgados e massas diferenciadas pela qualidade, sabor autêntico, inovação e preço popular.
Responsável pelo sucesso da marca Coxinha Brasil, atualmente tem a fábrica em São Miguel
Paulista, Zona Leste de São Paulo, e revende para buffets, restaurantes, bares, lanchonetes,
docerias, supermercados e cantinas. Informações sobre revenda em www.brasilmassas.com.br

