
Portfólio: 
DonaToni Gelateria Premium



Por que 
Guimarães?

Guimarães é considerada a cidade 
berço de Portugal porque aqui 

nasceu Afonso Henriques, que viria a 
ser o primeiro rei de Portugal.

Associado à formação e identidade de 
Portugal, o Centro Histórico de Guimarães, 
na zona que ficava dentro de muralhas, foi 

classificado Património Mundial pela 
Unesco com base nos valores de 

originalidade e autenticidade com que foi 
conservado e recuperado.



Guimarães possui diversos
monumentos preservados
em seu Centro Histórico,
recebendo comboios
(trens) e autocarros
(ônibus) repletos de
turistas atraídos pela
beleza histórica e cultural
da cidade.



Cidade vibrante e agitada!

Fica a apenas 60 Km da cidade do 
Porto, com ligação direta por comboio. 
As estradas seguras e bem sinalizadas 
também são um convite para conhecer 
todo o país, de modo rápido e 
tranquilo. 

A história ainda está de pé e pode ser
vista de perto em seus monumentos.
Mas Guimarães não é só passado. É
uma cidade universitária pulsante, com
vida noturna muito ativa, repleta de
bares, cafés, museus e ótimos
restaurantes.



Eventos Musicais e Culturais
espalhados pela cidade

» Durante o ano inteiro Guimarães possui
atrativos e eventos que trazem diversos
turistas do mundo todo, mesmo em
épocas baixas. Também por conta de
seus reconhecimentos internacionais,
tornou-se uma cidade turística muito
conhecida mundialmente.

» Muitos desses eventos são típicos de
Guimarães e região, e portanto, são muito
tradicionais, únicos, e movimentam a
cidade inteira em seu Centro Histórico.



Eventos Tradicionais

Festas Gualterianas

Noite Branca

Festas Nicolinas

Festas Afonsinas



Festival Internacional de Dança

Festival Internacional de Jazz



Sobre nós

» Somos uma Gelateria Artesanal Premium, em funcionamento

desde julho de 2020

» Gelatos artesanais sem corantes, aromatizantes ou aditivos

artificiais

» Matérias-primas de alta qualidade

» Formação pela Universidade Italiana do Gelato

» Laboratório próprio com máquinas italianas de última

geração

» O negócio teve origem depois de um estudo de mercado

formal, contratação de agência brasileira especializada para

desenvolvimento de marketing visual, digital e de marca, cuja

patente está registrada em Portugal.



Localizada em pleno Centro Histórico da Cidade Berço, a poucos passos dos principais
monumentos da cidade, busca trazer um novo conceito de gelateria e propor a melhor
experiência aos clientes



O conceito de qualidade pode
ser visto por toda a loja.

O espaço foi totalmente
restaurado e modernizado para
tornar o ambiente iluminado,
aconchegante e acolhedor o ano
inteiro.



Qual a estrutura da loja?

O espaço conta com aproximadamente 160m2, integralmente
climatizado (quente e frio), com câmeras de vigilância com
gravação de imagens por DVR e possível acesso remoto, alarmes
de intrusão e incêndio e som ambiente.

São três toaletes: feminino, masculino e de serviço.

Laboratório dividido em três ambientes: área de produção,
despensa e área de limpeza.

Área de preparo/atendimento: caixa com sistema de faturação
moderno; vitrine para gelatos de alta qualidade, com capacidade
de 12 a 18 cubas de inox; vitrine refrigerada para tortas e outros
produtos de pastelaria; armários, bancadas, arcas frigoríficas e
eletros novos de linha profissional em inox; louçaria e acessórios
completos etc.



O salão interno possui capacidade para 8 a 10 mesas (32 a 40 pessoas)

3 Esplanadas ao ar livre:

Esplanada do jardim interno: 3 a 4 mesas

Esplanada em frente à loja: 6 mesas

Esplanada lateral: 4 mesas

Total potencial de atendimento simultâneo: 96 pessoas sentadas



Sustentabilidade e 
diversidade

O negócio foi concebido com viés
sustentável: os gelatos são servidos em
cone vegano, copos recicláveis e
pazinhas biodegradáveis; área própria
para separação e acondicionamento do
lixo (recolhido no local por empresa
municipal especializada); horta com
ervas para chás; produtos frescos e
livres de conservantes e corantes
artificiais.

Além dos gelados, atualmente são
comercializados crepes, waffles,
torradas, bolos, cafés, chás, sucos
naturais, cervejas, águas, refrigerantes e
drinks.



O movimento e o reconhecimento têm aumentado a cada temporada, com viabilidade real de ampliação
da oferta de produtos de padaria e confeitaria. Também há um campo fértil para crescer e se adaptar a
outro tipo de exploração, como hamburgueria, bar, restaurante etc.
O negócio é saudável, não possui qualquer tipo de dívida, sendo todo o investimento necessário já
realizado com capital próprio. Possui contabilidade em dia, impostos e taxas quitados.



Investimento

Aquisição do negócio comercial: 150 mil euros

O que engloba: aquisição da Empresa com transferência do ponto
comercial arrendado/locado (valor atual do aluguel 1.200 euros
mensais), o qual possui duas entradas comerciais (Rua Rainha Dona
Maria II e Rua do Retiro) e uma entrada de serviço (com espaço para
armazenamento do lixo e depósito), com todo o seu conteúdo, direito
de uso da marca, carteira de clientes e fornecedores e, se necessário,
treinamento para a utilização das máquinas e fabricação dos produtos,
com a manutenção da já reconhecida qualidade.



Contato

Para mais detalhes e informações, por
favor encaminhe um e-mail para
ravila.donatoni@gmail.com.


