Seja um franqueado
da maior rede
de moda infantil do Brasil
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SEJA UM FRANQUEADO

Personagens
DE FORTE IDENTIFICAÇÃO
COM AS crianças

mais de 70 lojas

+ de 20 anos em Franquias

Carta

Presidencial

Levamos a infância a sério
Somos uma Rede que acredita na criação de negócios e relações que apoiem a
evolução da sociedade por meio das crianças, promovendo o desenvolvimento, a
educação e o estímulo às individualidades.
Acreditamos também que nosso negócio é diariamente entender e atender
o universo infantil, propondo soluções que vão ao encontro deste magnífico
segmento. Por isso, permanecemos inquietos nestes mais de 20 anos de varejo
de franquias, buscando evoluir a todo o momento ao nos adaptarmos às novas
tendências e técnicas que aprimoram nosso contato e atendimento com os
consumidores apaixonados pelas marcas Lilica e Tigor.
Fomentamos a criação de relações positivas para que, junto aos nossos clientes,
possamos alcançar a excelência dos resultados. Por isso, estamos sempre
buscando parceiros comerciais que tenham sinergia com nossos valores e
alinhados com a nossa visão.
Venha fazer parte desta história!

Giuliano Donini

A Marisol
Somos grandes porque
entendemos os pequenininhos.

marisol

em números

57 anos
15 milhões

de peças produzidas
por ano

A Marisol S/A é uma das
maiores empresas de moda
infantil do Brasil.
Antecipar tendências, inovar e ousar é a razão
de ser da empresa. E é justamente por isso que,
desde o começo, nossas marcas se mantém no
coração de pais, mães e filhos.
Aqui, nós olhamos para o mundo com os
olhos de uma criança inquieta, curiosa e
cheia de energia.
Além de valorizar as pessoas, acreditar na
força das parcerias e, sobretudo, respeitar a
competitividade, produzimos conforto, beleza
e bem-estar. Somos orientados pela satisfação
total dos nossos clientes, franqueados,
fornecedores e colaboradores.

500 mil pares

de calçados
produzidos por ano

+ de 1.700

colaboradores

2 fábricas:

Santa Catarina / Ceará

5 marcas
5 coleções anuais
45 mil

itens no portfólio

Propósito
marisol

Levamos a infância a sério.
Criamos negócios e relações que apoiem
a evolução da sociedade por meio das
crianças, promovendo o desenvolvimento, a
educação e o estímulo às individualidades.

unidades
produtivas

Marisol

Unidade Industrial Jaraguá do Sul - SANTA CATARINA

Escritório / showroom
SÃO PAULO

Unidade Industrial PacatubA - CEARÁ

Negócios

nossos

• mais de 70 lojas

de Franquia

• +230 lojas
		

		

licenciadas da One Store Marisol

• Clube Marisol E-commerce

			

		

• mais de 10 lojas

do Clube Marisol Outlet

		

• APP Clube Marisol Store

				

• Presente em

				

+ de 5.000 lojas Multimarcas

Linha do tempo

1964

Uma história de sucesso
que renasce

dia após dia

marisol

Inauguração da
Marisol

1968

2003

Aquisição da Malharia e Tricotaria Jaraguá. Transição
da produção de chapéus para a produção de malhas.

Parque Lilica&Tigor no Beto
Carrero World - Penha, SC

Da pequena produção de chapéus de praia à liderança do mercado
brasileiro em confecções e franquias infantis. Desde o seu início, a
Marisol é uma empresa em constante evolução.

2020

2015
• Lançamento do Propósito
Criar um Futuro Melhor
• Inauguração da primeira
franquia MSL em Curitiba

Lançamento Lilica Ripilica

1993
Lançamento Tigor T. Tigre

2002

2004

• 50 anos Marisol

Academia do Varejo

Primeira operação de loja
Lilica&Tigor no exterior

• Lançamento PELT – Programa de Excelência
L&T: padronização dos procedimentos de
operações das franquias

1995

2000

Lançamento Lilica Acessórios

Lançamento das 2 primeiras
franquias Lilica & Tigor

1998
Inauguração da Filial Marisol Pacatuba - CE

• Lilica ganha o Prêmio Top Of Mind SC

2006
• 150 Melhores
Empresas para
Você Trabalhar
(Guia Você S/A
Exame)

2008
Sucessão presidencial
• Giuliano Donini

2012
• Início das
operações OSM

• Parceria com licenciamento
Cantarola
• Parceria com licenciamento Lider
Brinquedos
• Lives realizadas do fórum
regional

• Mudança de modelo organizacional para
BUs
• Lives feitas toda sexta-feira direcionando
para os canais

2016

2001
Início Marisol Calçados e Meias

• Lançamento do aplicativo Clube Marisol
Store voltado para a compra de roupas,
calçados e acessórios de Lilica e Tigor

• Parceria com licenciamento
DecorFun

• Lançamento do Re-conta que tem parceria
com o Enjoei a fim de trocar peças de
roupas das marcas Lilica e Tigor

2014

1991

• Lançamento da primeira coleção de
confecção do Mundo Ripilica

2021

Criação do Clube Marisol

• Parceria com
licenciamento Condor
• Parceria com
licenciamento De-Rigo

2019
• Lançamento da linha
de presentes criativos
da Lilica e do Tigor.
• Parceria com licenciamento Barão
• Restabeleceu o grupo de franqueados

2017
2011

• Parceria com licenciamento Pacific

Prêmio Empresa Amiga do Ambiente

• Lançamento e estreia da série Mundo Ripilica

As marcas que
fazem o maior

sucesso
com as crianças
Incomparáveis, a qualidade, o conforto e o estilo dos
nossos produtos garantem muita diversão e leveza à
imaginação das crianças.

Maior grife feminina de moda infantil no Brasil. Lilica nasceu em 1991 e veste
meninas de de 0 a 12 anos com personalidade, romantismo e encanto.
Tem identidade e personalidade muito próprias, idealizadas por sua personagem,
uma coala estilizada, a Lilica, que mantém forte identificação com o target.
Coleções desenvolvidas com originalidade e estilo
que transmitem alegria e valorizam a essência do universo infantil.

Lilica&Tigor

Voltada para meninos de 0 a 12 anos com personalidade e atitude, Tigor é uma
marca admirada por seu estilo autêntico e original. Nasceu em 1993 e apresenta
cores fortes e acabamentos de alta qualidade.
Irreverência e versatilidade
para todas as ocasiões. O seu personagem é um tigre
estilizado conectado ao universo dos meninos.

Lilica&Tigor

Criados há
mais de

25anos,
Lilica e Tigor

2005

Destaque no Fashion Rio

Lilica estreia na passarela do
Fashion Rio, abrindo os desfiles da
semana de moda carioca e se destaca
como a única grife de moda infantil
a participar do evento. Lilica marcou
presença durante 9 edições do evento
de moda, um dos mais importantes do
Brasil. Participações inesquecíveis que
encantaram a plateia e ascenderam o
nome da marca perante o cenário da
moda infantil nacional e internacional.

conquistam uma coleção de histórias para contar.
Confira os acontecimentos que marcaram a trajetória da marca
e seus personagens.

2003

Diversão garantida

No Triplikland – parque
das marcas Lilica e Tigor
inaugurado no Beto Carrero
World, em Santa Catarina,
as crianças se divertem em
atrações como xícaras malucas
e uma montanha-russa. Há
também opções para toda a
família, como a roda-gigante
e a loja com produtos das
marcas.

2006

Loja em Milão Itália
Lilica dá o primeiro passo para a
internacionalização: inaugura sua primeira
loja no exterior, na renomada Via della
Spiga — um dos endereços de compras
mais sofisticados de Milão, a Capital da
Moda. Lilica foi a primeira marca brasileira
a ocupar um espaço no local, que abriga
renomadas grifes internacionais. Além de
Milão, a marca inaugurou lojas exclusivas
em Portugal e Espanha. “Escolhemos a
Lilica para ser a marca global da empresa”,
diz Giuliano Donini.

2007

Participação em evento de moda Internacional

Lilica estreia em eventos
internacionais participando
da feira Pitti Immagine Bimbo
em Florença, na Itália, — um
dos maiores eventos de moda
italiana infantil. A marca
apresentou sua coleção no
desfile de moda do evento e no
espaço de exposição exclusivo
durante a feira.

2010

2007

Suíte de luxo exclusiva
Lilica empresta sua identidade
à primeira e única suíte
temática infantil do Brasil.
Localizada no resort Blue
Tree Park Paradise (atual
Paradise Golf Resort), em
Mogi das Cruzes – SP, até
2016, a suíte encantou
milhares de meninas que se
hospedaram no quarto de luxo
com decoração inspirada na
personagem, roupas de cama
personalizadas, TV com DVDs
dos desfiles da Lilica e muitos
brinquedos.

Forma e conteúdo

Comportamento e moda dão o tom da
revista Lilica & Tigor, lançada em agosto de
2010, pela Trip Editora, uma das principais
intérpretes de comportamento no Brasil,
altamente reconhecida no mercado.
Moda, comportamento, vida digital,
arte, gastronomia, viagem, decoração
e brincadeiras eram alguns dos temas
abordados na revista distribuída para um
mailing selecionado de consumidores e
formadores de opinião.

Loja exclusiva Tigor

2013
2013

Exclusividade na passarela
Lilica inova e é a única grife de
moda infantil a lançar sua coleção no maior
e mais importante evento de moda da América Latina
— São Paulo Fashion Week. “Estamos muito felizes
por termos dado o start inicial na entrada de grifes
kids em semanas de moda”, diz Giuliano Donini.
Lilica marcou presença na passarela da principal
semana de moda brasileira durante duas edições,
marcando um novo momento para o reconhecimento
da marca no cenário nacional e internacional da
moda infantil.

Tigor abre as portas de sua loja exclusiva em
Curitiba, em um evento marcado pela agitação das
crianças que se surpreenderam com a inovação
tecnológica do espaço. Além da variedade de
produtos que atendia todos os estilos
de meninos, a loja contava com
um painel interativo e um
Kinect (sensor de movimento)
que permitia que as
crianças interagissem
com o personagem.

2016

Lilica é capa da Vogue

2013

A revista de moda feminina mais
importante, conceituada e influente do
mundo abre as cortinas do palco para
Lilica brilhar: Lilica é capa da Vogue! Um
marco histórico na trajetória da marca e
de grande relevância no mercado de moda
infantil. A edição contou ainda com um
editorial exclusivo da marca.

Parceria com grandes nomes da moda

Em parceria com Patrícia Bonaldi,
uma das maiores empresárias de moda do país e
influenciadora digital, Lilica lança sua coleção cápsula
Lilica PatBo, assinada pela estilista de renome
internacional. A coleção trazia produtos desenvolvidos
manualmente, com bordados exclusivos. Outras parcerias
com nomes representativos da moda também foram
firmadas pela marca, como em 2013 com Isabelli Fontana
— atriz e modelo brasileira de destaque, e em
2014 com Dudu Bertholini, estilista ícone da
moda brasileira.

2017

#1

Líder de
Audiência*

Brasil kids 4-8,
mães 25-49
No mês de novembro, a personagem Lilica ganha uma série televisiva. Mundo Ripilica: As Aventuras
de Lilica, a coala é exibida no canal Discovery Kids e no YouTube Kids. O Mundo Ripilica é uma
série de animação que dá vida a coala Lilica e sua inseparável amiga — Donna, com quem vive
maravilhosas aventuras. Nesse mundo de grandes descobertas que mescla natureza e fantasia, Lilica
desvenda os segredos da natureza, cultiva a amizade e o exercício da autonomia. Um lugar em que
os sonhos e as brincadeiras viram realidade.

• Série de animação em 3D;
• Disponível nos canais

+de1,7 +de67
milhões

milhões

de 4 a 8 anos viram
a série desde o seu
lançamento

desde seu
lançamento

de crianças

de impactos

+de10

milhões
de pessoas

assistiram
Mundo Ripilica
• Disponível em português, inglês e espanhol;
• 26

episódios de 7 minutos cada + 26 clipes musicais
+ 3 jogos disponíveis na

• Forte presença nas redes sociais

• Público Alvo: Crianças de 3 a 5 anos.

Novo posicionamento de imagem e estilo

2018

Precursora de tendências no mercado infantil, a marca
Lilica apresenta seu Outono-Inverno 2018 com um novo
posicionamento de imagem e estilo. Considerando tudo o
que influencia a nova geração de consumidores, Lilica elegeu
lifestyles que se conectam com o DNA da marca e trazem uma
nova experiência de moda para as meninas.
Precursora de tendência no mercado infantil, a marca
Tigor apresenta seu Outono-Inverno 2018 com um novo
posicionamento de imagem e estilo. Considerando tudo o
que influencia a nova geração de consumidores, Tigor elegeu
lifestyles que se conectam com o DNA das marcas e trazem
uma nova experiência de moda para os meninos.

Parceria com a De Rigo

2018

A De Rigo SpA é líder mundial em design, produção e
distribuição de óculos de grau e sol de alta qualidade. Os
produtos da De Rigo são distribuídos em aproximadamente 80
países, em marcas como Carolina Herrera, Converse, Fila e
agora, Lilica e Tigor.

Parceria com
Barão Distribuidora

2018

Atuando há 35 anos no mercado, é
o maior distribuidor de brinquedos
do Brasil. A empresa possui seu
próprio showroom com mais de
50 m² e cerca de 1000 produtos
em exposição. A empresa é
responsável pelo desenvolvimento
das pelúcias da Lilica e do Tigor.

Lançamento da marca Lov.it

2019

2019

Parceria com Uatt?

A Uatt? tem produtos divertidos e inusitados. Distribui seus produtos
em mais de três mil pontos de vendas em todo o Brasil, dividido em
lojas multimarcas. Para as lojas, foram criados produtos presenteáveis,
trazendo à tona a memória afetiva que Lilica e Tigor possuem.

Parceria com Pacific

2019

A Pacific é uma empresa dedicada ao desenvolvimento de
bolsas, mochilas, malas de viagens e outros itens que fazem
parte do dia a dia de inúmeros brasileiros.

Linha de presentes criativos da Lilica e do Tigor que surge com o propósito
de estar sempre presente, acompanhando cada momento das crianças e
dos adultos que se relacionam com a marca - seja através de seus filhos ou
de sua memória afetiva.
Para LOV.it criar produtos é pensar na experiência diária,
se fazendo presente em todos os momentos. Queremos
nos reconectar de novas formas, seja com quem já
conversamos ou com aqueles que a tempo não vemos.
Queremos estar presente e mostrar um cotidiano
sem mesmice.
• Itens divertidos, funcionais e cheios de estilo para
transformar o dia a dia;
• Público: crianças e adultos de 0 a 100 anos.

Parceria com a empresa Cantarola

2021

Lançamento da primeira
coleção do Mundo Ripilica

A Cantarola é uma empresa que
nasceu com a proposta de deixar
o mundo lúdico infantil ainda mais
alegre, colorido e divertido. As meias
buscam oferecer a liberdade para que
cada criança possa escolher a cor e a
estampa que quiser usar.

2020

Primeira coleção de roupas para meninas e meninos
do Mundo Ripilica. Peças divertidas que exploram
os personagens desse mundo fantástico trazem a
essência da série para o look dos pequenos.

Lançamento do Re-conta

2020

O Re-conta em parceria com o site
Enjoei convida a todos a trocarem peças
de roupas de coleções passadas das
marcas Lilica e Tigor por um crédito para
a próxima compra. Começamos assim,
com a economia circular e oferecemos
uma nova oportunidade para aquela peça
de roupa que pode ser o começo de uma
nova história de outra criança.

Parceria com Decorfun

2021

Produtos para decoração que possuem peças diferenciadas que
valorizam o design, a qualidade e a beleza da luz em todos os
ambientes. Os principais temas são: iluminação de objetos decorativos e
presentes criativos.

Redes Sociais

Modelo de
negócio que
combinam com os
seus objetivos
Instagram - mais de 864 mil seguidores
Facebook - mais de 998 mil curtidas
Investir em um negócio é acreditar na força de uma marca e na solidez de uma parceria.
É isso que todo franqueado deseja e é isso que a Marisol oferece.

Estamos nas principais redes sociais
Lilica&Tigor

As crianças curtem o mundo
e você aproveita os resultados

franquia

Um projeto arquitetônico moderno, assinado por um dos
principais escritórios de design, fala muito da marca que
somos e também do que proporcionamos. Nas lojas, cada
espaço foi pensado para estimular a imaginação das
crianças. Uma experiência singular para o varejo.

• + de 70 lojas nos principais shoppings do país.
• Única no país com personagens de forte identificação com o público.
• + de 102 MILHÕES de brasileiros conhecem a marca, segundo o DATAFOLHA.
• Sucesso entre meninos e meninas de 0 a 12 anos.
Consulte a lâmina com os valores de investimento,
disponível no final desta apresentação.

Forte presença
no território
nacional.

Chegou a hora
de você crescer
junto com a
gente
2035

Nós falamos um pouco da gente, agora é sua vez de falar um pouco
de você. A propósito, se você reúne as características listadas a seguir,
significa que pode ser nosso parceiro.

2025
2015

300

2003

120

franquias

2000

50

franquias

primeira
franquia

75

franquias

Você faz
acontecer?
Então tem o
perfil Marisol

franquias

• Participação em eventos de franquias.
• Disponibilidade de, no mínimo,
100% do investimento.
• Perfil empreendedor.
• Liderança e empatia.
• Gestor de operação.
• Afinidade com o varejo de
moda, preferencialmente.
• Ter uma fonte de renda principal.

• Visão de crescimento
com o grupo Marisol.
• Dedicação ao negócio.
• Ser antenado.
• Pensa em ampliar sua
rede de negócios.
• Mantém-se bem
informado no mundo da
moda e do varejo.

parceria?

É por aqui

1 -º passo
Muito prazer
Conhecendo a franquia
e o modelo de negócio.

4 -º passo
Conhecendo
melhor

Processo
seletivo

Entrevistas com o CEO

2 -º passo
Quem é quem
Quais as aptidões
e as disponibilidades?

5 -º passo
Bem-vindo
Aprovação do candidato
e formalização do negócio
através da taxa de franquia.

3 -º passo
conhecendo melhor
O projeto e a realização
das entrevistas.

6 -º passo
A parceria
começa com
o pé direito
Abertura da loja em 90 dias.

Benefícios

Auxílio na avaliação e na
negociação do ponto.

marisol

Você, nosso
parceiro, merece

Acompanhamento das
obras por profissionais
da área.

Estudo da viabilidade
financeira do negócio.

Planejamento de
compras com auxílio
do consultor.

Apoio para a formação
de desenvolvimento da
equipe.

Consultor de campo.

Portal com
informações
do negócio.

Crédito pré-aprovado.

Capacitação do
parceiro franqueado.

Estamos com você, focados no seu
sucesso. Por isso, oferecemos o máximo
para você chegar lá.

Desenvolvimento
do layout da loja.

Showroom exclusivo.

Valores diferenciados.

Software específico
para o negócio.

Verba cooperada.

Compras on-line.

Produtos exclusivos.

Juntos, nós só temos a ganhar.

Seja um franqueado Lilica&Tigor.

Sucesso
com muito estilo

Metragem

aproximadamente 50 m²

Taxa de franquia

R$ 40 mil

Royalties¹

5%

Taxa de propaganda²

3%

Abertura da empresa

Previsão de retorno

a partir de 36 meses

Treinamento de sistema

Prazo de contrato

5 anos

Capacitação inicial

Projeto arquitetônico

R$ 10 mil

Instalações e mobiliário

R$ 4.600,00/m²

Estoque inicial³

R$ 120 mil

Capital de giro4

R$ 70 mil

Linha de acessórios e
hardware
1 PDV completo, retaguarda, impressora de etiquetas,
licença de sistema, cabides, comunicação visual,
cortinas, tapetes e trama metálica.

R$ 60 mil

Considerar, ainda, os
seguintes investimentos:

*Valores válidos para 2021
1. Incidem no pedido de compra do franqueado. 2. Incidem no pedido de compra
do franqueado. 3. Pode variar de acordo com a coleção e tamanho da loja.
4. Pode variar de acordo com as vendas da loja.

Vamos

conversar?

Clique aqui e saiba mais!

(11) 9 9194.5819 |
(11) 9 6647.2318
franquias@marisolsa.com
lilicaetigor.com/franquias

/MarisolSA

marisolsa.com.br

