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Marca premiada

• 2018 - Academy of chocolate 2018 Awards - Fruit, Floral, Spice or Infusion Ganache - Bronze - Bombom de jabuticaba

• 2017 - Northwest Chocolate Festival - Seattle/ WA - Bronze, na categoria Confeitaria (Confections), com o Pé de Moleque Supremo de Castanha do Pará

• 2017 - Melhor ovo de Páscoa (Categoria Casca Recheada) pelo estadão/Caderno Paladar.

• 2017 - Ovo de ganache de chocolate ao leite com jasmim – 2º lugar pela revista Prazeres da Mesa.

• 2016 - Melhor ovo de Páscoa (Categoria Ousados) pelo estadão/Caderno Paladar.

• 2016 - Avaliação máxima de qualidade pela veja SP.

• 2015 - Melhor ovo de Páscoa trufado pelo estadão / Caderno Paladar.

• 2014 - Melhor ovo de Páscoa ao leite pelo estadão / Caderno Paladar.

• 2014 - Prêmio SeBRAe Mulheres de Negócio.

CADeRNO PAlADAR, 
PáSCOA 2016

CADeRNO PAlADAR, 
PáSCOA 2017

NORtHWeSt 
CHOCOlAte FeStIvAl  
SeAttle/ WA, 2017

ACADeMY 
OF CHOCOlAte 2018 
AWARDS

PRAzeReS DA MeSA, 
PáSCOA 2017

vejA SãO PAUlO, 
PáSCOA 2016

SeBRAe, 2014
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A Gallette Chocolates

Fundada em 2011 por Gislaine Gallette, engenheira com MBA em Marketing 

pela USP, que deixou sua carreira executiva para se dedicar ao chocolate. A 

Gallette Chocolates é uma marca que combina criatividade e estilo de vida 

sustentável e tem se diferenciado muito no mercado de chocolates. Hoje é 

administrada por Gislaine e Dirce Mitiko, sua sócia.

Desde sua fundação, tem recebido vários prêmios de gastronomia e gestão de 

negócios. Isto a credenciou e a direcionou para formatar a Rede de Franquias 

como modelo de crescimento sustentável.

O portfólio de produtos é extenso e inclui bombons, trufas, barras de chocolate 

e chocolates em apresentações diversas e temáticas além de opções de 

produtos sazonais (Páscoa, Mães, Namorados, Hosh Hashana, Natal, 

etc.). Os produtos são todos elaborados artesanalmente, com ingredientes 

selecionados para garantir a qualidade.

Desde junho de 2017, a empresa tem produzido chocolate Bean to Bar (feito 

do grão de cacau até a barra) e, em tão pouco tempo, já foi premiada no 

Northwest Chocolate Festival em Seattle/WA. O mais importante e concorrido 

prêmio no setor.

Na loja, além dos portfólio de presentes e consumo, são oferecidos cafés, 

bebidas com chocolate (quente e gelada), milk shakes e pães de queijo, 

complementando um mix de cafeteria

POR UM MUNDO MAIS GOStOSO e jUStO

O qUe é justo eStá 

RelACIONADO COM A 

FORMA COMO FAzeMOS 

NeGóCIO, teM qUe SeR 

BOM PRA tODOS!

O qUe é gostoso NOS tRáS PRAzeR, 

é AGRADável, tORNA A vIDA MAIS 

SABOROSA, NOS FAz CURtIR, DeSFRUtAR 

CADA INStANte e eteRNIzAR O MOMeNtO 

PORqUe NOS SeNtIMOS FelIzeS.  
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O nosso jeito certo,
e o nosso diferencial.

Nós, da Gallette Chocolates acreditamos que comer um bom chocolate vai 

muito além da deliciosa experiência do paladar. Sonhamos com um mundo 

onde as pessoas se preocupam umas com as outras. Por isto buscamos 

produzir nossos chocolates com matéria prima que não empregue o trabalho 

infantil ou mão de obra escrava e utilizar embalagens e produtos que respeitem 

o meio ambiente.

O projeto arquitetônico das lojas foi pensado de forma a priorizar materiais 

ecológicos, que tragam economia de energia e que criem um ambiente 

aconchegante e rústico, propício para o consumo.

Somos a primeira marca de franquia de chocolate que se diferencia de forma 

verdadeiramente sustentável no mercado. tudo que fazemos é para um 

mundo mais gostoso e justo.
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Mercado potencial

O MeRCADO De CHOCOlAte e CACAU PReMIUM  
eStá Se CONSOlIDANDO NO BRASIl e CReSCe  
NA BASe De DOIS DíGItOS POR ANO.

A produção de chocolate cresceu 13% de 2015 a 2016, segundo a Associação 
Brasileira da Indústria de Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados 
(Abicab)

Há cerca de dois anos eles respondiam por apenas 1% do mercado de chocolates 
e hoje já representam cerca de 6%, ou seja, aproximadamente 30 mil toneladas 
por ano de um total de 473 mil toneladas, que inclui tabletes, tabletes recheados, 
bombons, barras, trufas, ovos de Páscoa e outras especialidades. Além disso, 
segundo a Abicab, esse segmento cresce a taxas superiores ao chocolate 
convencional, pois os consumidores buscam novas alternativas de consumo.

O Brasil é o terceiro maior consumidor de chocolate no mundo, porém o consumo 
per capita ainda é pequeno: 2,2Kg por habitante, se comparado com países com 
a Alemanha, em torno de 12kG por habitante, e Argentina, por volta de 5Kg. é um 
mercado em plena expansão.

O setor prevê faturamento de R$ 2,9 bilhões em 2018.
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Nossos produtos e servicos

Bombons Gallette
Caixas exclusivas Gallette, 

para acondicionar 2, 4,6,  

12 ou 25 bombons com 

recheios diversos. 

Sabores
variedades com blends 

clássicos, exóticos e 

também diet.
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Nossos produtos e servicos

Momento Café
Mix de Cafeteria: Cafés, Chás, Bebidas com 

Chocolate (quentes e geladas), pães de queijo. 

prêmios internacionais



• BeAN tO BAR, 100g, 6 sabores.

• MINI CHOCO, 200 g de mini bombons  nos 

sabores 70% cacau, 53% cacau, ao leite e branco.

• BARRINHAS De CHOCOlAte SAUDáveIS, 

Sabores: cacau ao leite com e sem nuts,  diet meio 

amargo e ao leite, 53%  e 70% cacau, 53%  e 70% cacau 

com nuts, chococlate branco puro e chocolate branco com 

nuts e berries, 53%  e 70% cacau com berries.

• BOMBOM De qUeIjO, 

3 sabores, 135 g em caixa 

de folha de madeira.

• Pé De MOleqUe,  170 g de 

macadâmias cobertas com chocolate.

• CHOCOlAte De ORIGeM.
Uma experiência de degustação. São, 
ao todo, oito tipos de chocolate com 
porcentagens variadas de cacau para 
degustar e anotar as impressões sobre cada 
tipo numa ficha exclusiva. Apresentação: 2 
embalagens (seleção1 e seleção 2) com 4 
variações de chocolate em cada.

Os produtos
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Produtos sazonais

Natal 2015, 
Panetones

Natal 2016, 
Panetone Natal 2012, 

Panetones

Natal 2014, 
trufas

Natal 2014, 
Bombons

Páscoa 2013, 
Ovos

Páscoa 2015, 
Ovos

Páscoa 2016, 
Ovos de ervas

Páscoa 2015, 
Ovos de cerveja

Páscoa 2014, 
Ovos com lenços
femininos

Páscoa 2017 
Ovos com cacau   
da Colômbia
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A Gallette Chocolates possue dois modelos de franquia que oferecem um mix 
de produtos completo, abrangendo tanto clientes do dia a dia, que tomam café 
e consomem chocolates, quanto os que vão até a loja em busca de presentes. 
Isto faz com que o faturamento seja constante e mais expressivo do que lojas que 
não oferecem produto de consumo imediato.

A qualidade dos produtos, já reconhecida por vários prêmios e mídia especializada, 
e o mix inovador atrai clientes, gera recorrência e fideliza clientes que buscam 
novidades e diferenciação.

Ambiente agradável, convidativo e aconchegante com serviço de mesa e wifi 
diversifica público gerando interesse de pessoas de todas as idades.
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Apoio ao franqueado

SUPORte PRé OPeRACIONAl

• treinamento inicial do Franqueado e seus colaboradores na sede 

da Franqueadora em São Paulo;

• Apoio e suporte na programação da grade de produtos a serem 

comercializados pelo Franqueado em seu mercado;

• Orientação para divulgação da loja e dos produtos e realização 

do marketing local;

• Orientação completa quanto à operação da unidade GAllette 

CHOCOlAteS

• Orientação para a contratação dos colaboradores e,

• Assistência na execução dos treinamentos.

SUPORte PóS OPeRACIONAl

• Capacitação e reciclagens do Franqueado e equipe;

• Atualização dos manuais de Operação da Franquia;

• Supervisão periódica da unidade franqueada;

• Suporte mercadológica, informando periodicamente os lançamentos 

do mercado e,

• Orientação para rotinas administrativas.
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Perfil do Franqueado e Perfil do Gestor

qUeReMOS eNCONtRAR eMPReeNDeDOReS qUe 
COMPARtIlHeM De NOSSA vISãO COM eNeRGIA, DeDICAçãO  
e vONtADe PARA INveStIR eM NOSSA FRANqUIA.

é importante que o franqueado possua

. Interesse em atuar com o segmento de alimentação;

. Afinidade com o sistema de franquia;

. Disponibilidade de tempo para dedicação integral ao negócio;

. Recursos financeiros;

. espírito empreendedor, visão mercadológica, estratégias e marketing;

. Dinamismo e espírito de liderança;

. Bom relacionamento interpessoal;

. Propensão para perseguir objetivos com persistência e

. Pró-atividade, otimismo e comprometimento
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Loja conceito

FACHADA vIStA INteRNA

BAlCãO SINAlIzAçãOMeSA COMUNItáRIA
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Projeto arquitetonico

lOjA e CAFé 
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Projeto arquitetonico

qUIOSqUe e CAFé
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Reconhecimento dos Clientes

qUAlIDADe ADMIRADA e FelICItADA PelOS CONSUMIDOReS.
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atendimento@gallette.com.br

www.gallette.com.br
(11) 2233-2726

rua augusto tolle, 245, santana

Faça parte também da expansão desse novo conceito que a 
Gallette Chocolates traz para o  mercado de chocolates premium.
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