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Com a grande dificuldade do transporte migratório da apicultura surgiu a criação de
um transporte adequado para esse serviço, com isso veio o Mais Mel e Menos Mão
de Obra aonde otimiza tempo, mão de obra e produção. Otimizando em ate 70% a
produção de mel e tendo quase zero a perda de abelhas no transporte.
Cada ônibus comporta 60 colmeias, 30 de cada lado, sendo 15 em cima e 15 em
baixo, um alimentador automático para cada colmeia, o que otimiza tempo de ter
que alimentar uma por uma, como é feito atualmente. 
Isolamento para o motorista com tela de proteção, e uma cama adaptada na parte
isolada. 
Janelas com telas para as colmeias, para que sejam fechadas durante o transporte,
para proteger as abelhas e a população que se encontra pelo caminho. 
Uma porta traseira para carga e descarga. 
Um reservatório de água e alimento acima, o que resolve a questão de regiões mais
secas e semi áridas. 

SOBRE O MAIS MEL E MENOS
MÃO DE OBRA
Um pouco sobe a invenção



Nasceu próximo à cidade de Rosário, na Argentina, e desde os
seus 7 anos de idade começou a produzir abelhas, nas terras de
seu pai. Tornou-se um grande produtor em seu país, e chegou a
ter mais de 5 mil colmeias. 
Mudou-se para o Brasil em 2011 para gerenciar uma
multinacional no Estado do Ceará, exportadora de mel, onde
trabalhou até 2016, quando mudou-se para Teixeira de Freitas,
Sul da Bahia, onde mantem residência e a partir de onde segue
as florações. 
Num dado momento, teve a inspiração de criar um
equipamento que irá revolucionar a apicultura migratória no
mundo.

SOBRE O MEL FLOR DE
CARAÍVA
História do Inventor



Reflexão

MILTON BERLE

Se a oportunidade não bater,
construa uma porta.
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Nossos Valores

Confiabilidade
Procuramos cada vez mais, ferramentas
eficientes e eficazes utilizadas na
prestação dos serviços que possam nos
proporcionar uma melhor qualidade de
mel.

Disponibilidade
Mais Mel e Menos Mão de Obra sempre
vai estar disponível para criação de
novas tecnologias para o crescimento
da apicultura.

Compromisso
Mais Mel e Menos Mão de Obra tem
como compromisso o respeito ás
abelhas e á produção de mel com
qualidade e sempre aprimorar o
segmento da apicultura.

Qualidade
A qualidade é um fator primordial para
o Mais Mel e Menos Mão de Obra,
trazendo uma maior produtividade de
mel de ótima qualidade.



MODELOS DE
SUCESSO PARA SUA

REGIÃO

 

MODALIDADES DE INVESTIMENTO



MODALIDADE - CESSÃO DE KNOW HOW
Essa modalidade o franqueado ira receber todas as especificações técnicas

necessárias para a montagem da invenção, com todas as medidas e alocações

dos materiais, tendo também um acompanhamento no processo de montagem.

TAXA

Cessão de Know How R$ 25.000,00



MODALIDADE - PORTE
Nessa modalidade o franqueado irá receber o transporte com toda

tecnologia montada e pronta para o uso.

TAXA

Cessão de Know How R$  25.000,00

Transporte sem Abelhas R$  45.000,00

Total R$  70.000,00

Trasporte semi novo em ótimo estado e regularizado junto ao DETRAN



MODALIDADE - PLENO
Nessa modalidade o franqueado irá receber o transporte com toda

tecnologia montada, abelhas para produção e pronta para o uso.

TAXA

Cessão de Know How R$  25.000,00

Transporte com Abelhas R$  65.000,00

Total R$  90.000,00

Trasporte semi novo em ótimo estado e regularizado junto ao DETRAN



GARANTIAS DE CONTRAPARTIDAS
1.O franqueador garante, em contrato, a compra de toda a

produção de mel, polén e própolis, do Franqueado, ao preço de

mercado.

2.O franqueador garante fornecimento de abelhas rainhas

afraicanas (alta qualidade) para os franqueados, 

também a preço de mercado.

Trasporte semi novo em ótimo estado e regularizado junto ao DETRAN



Apresentação de desenhos do modelo de transporte para
migração das abelhas, criada por Flor de Mel Caraíva



Nosso modelo de invenção já está

inserido no registro de patentes, Lei  nº

9.279, que trata da proteção da

propriedade industrial: a lei de patentes.

Lembretes Finais



YOUTUBE

Regenerai Abelhas

FACEBOOK

Regenerai Abelhas

INSTAGRAM

Regenerai Abelhas

Encontre-nos Online



FALE CONOSCO

MPDUMET - FORMATAÇÃO DE FRANQUIAS

E-MAIL
contato@mpdumet.com.br

TELEFONE
(71) 99182-5805


