
A marca tem a força 
Sara Caprario 
 
Expansão é o objetivo das redes, mas cada vez mais o foco volta-se à qualidade e não tanto à 
quantidade. A marca é o maior patrimônio e onde ela está deve ser fortalecida 
 
A escolha pelo sistema de franchising sempre é motivada pela busca de expansão da marca em 
vários lugares do país e também no exterior. Toda a estruturação para criar uma rede leva em 
conta as necessidades para atender cada franqueado e manter a marca com a força que já 
possuía quando nasceu. Os cuidados para manter essa estrutura bem afinada, garantindo os 
resultados em todas as unidades, como se cada uma fosse um modelo, são muitos e variados. Por 
isso é que muitas empresas estão revendo políticas de expansão e centrando foco na qualidade do 
atendimento, na lucratividade e na consolidação da marca como principal patrimônio de uma 
franquia. As unidades já em funcionamento continuam merecendo atenção e cada nova loja deve 
ter local, empreendedor e região muito bem selecionados, sob pena de a marca perder pontos no 
ranking geral de credibilidade que o consumidor vai criando cada vez que é atendido em uma 
franquia, seja ela em Manaus, Campo Grande, Ilha do Governador ou Sertãozinho.  
 
O consultor Marcelo Cherto, que atua no setor desde que o sistema foi iniciado no Brasil, revela 
que conhece muitas empresas franqueadoras que estancaram sua expansão para concentrar 
todos os esforços na melhoria dos resultados das unidades que já se encontravam em 
funcionamento. “Até porque fica muito difícil vender novas franquias de uma rede cujas unidades 
atuais passam por problemas que deixam seus donos e operadores insatisfeitos. Nada como 
franqueados satisfeitos para atrair novos franqueados com o perfil adequado”, comenta.  
 
O Grupo Cherto desenvolveu até mesmo uma metodologia específica que permite identificar 
claramente as áreas da operação de franchising em que residem os maiores problemas e 
desenvolver soluções para sanar esses problemas de um jeito que resolva o que deve ser 
resolvido, sem desperdício de tempo nem de energia. “Temos trabalhado com muitas redes, dos 
mais diversos portes e dos mais variados segmentos de atuação, para redesenhar suas operações 
de franchising. E não nos limitamos a dar palpites. Colocamos a mão na massa e resolvemos os 
problemas de uma forma que deixe satisfeitos tanto o nosso cliente, que é a empresa 
franqueadora, como sua rede de franqueados”, explica Marcelo Cherto. 
 
Rédea curta 
 
A rede China in Box é um bom exemplo de quem soube aproveitar o momento de expansão, mas 
agora coloca rédea curta para continuar traçando o caminho do sucesso. “Tivemos uma estratégia 
bastante ousada no início da expansão através de franquias, saltando de dez lojas em 1994 para 
45 em 1995 e para 78 em 1996. Esta estratégia inicial foi fundamental para o fortalecimento da 
marca, já que o pioneirismo é um fator determinante em nosso mercado”, afirma Márcia Shiba, 
responsável pela área de marketing da empresa.  
 
Ela conta que após essa forte expansão inicial foi necessário adotar em seguida um ritmo mais 
lento, para ser possível estruturar internamente a rede, uma vez que a marca já apresentava 
sinais de fortalecimento, com vendas crescentes a cada ano. Com a estruturação da rede, foi 
possível voltar a crescer e inclusive expandir-se para o mercado internacional, pois no mercado 
interno a rede já estava presente nas pricipais cidades do país. Atualmente a rede conta com 120 
lojas em operação, sendo 115 no Brasil e cinco no México.  
 
“No Brasil temos 74 franqueados diferentes e 23 deles com mais de uma loja, com até quatro 
lojas, sendo que alguns não abriram mais unidades por falta de disponibilidade de área com 
potencial de venda”, comenta. Na visão da empresa, a conquista de novos mercados depende da 
obtenção do maior número possível de informações – tais como número de habitantes total, por 
faixa etária e por renda, e cálculo de índice de potencial de consumo –, da busca de dados sobre 



hábitos de consumo e da realização de pesquisas de mercado e sobre concorrentes. “Atualmente, 
no Brasil, nós só buscamos entrar nos merc ados cujas projeções de vendas sejam favoráveis para 
que a chance do franqueado ter sucesso seja grande”, esclarece Márcia, reforçando a idéia de que 
não basta a quantidade de unidades abertas para consolidar a marca.  
 
Para atender alguns mercados menores, a rede China in Box criou um novo formato de loja 
chamado de mini-loja, que possibilita a entrada da marca em cidades com menos população. No 
exterior, a conquista de novos mercados é um pouco mais lenta, uma vez que a marca não é tão 
conhecida e muitas vezes o próprio serviço não tem similares, que é a entrega de comida chinesa 
em caixinhas. “Precisamos fazer uma série de adaptações, tanto no produto quanto na forma de 
operação, a fim de nos adequar aos hábitos alimentares bem como às legislações desses países”, 
salienta. 
 
Para essa rede de 120 lojas, a principal ferramenta para administrar e controlar o desempenho 
tem sido o acompanhamento de indicadores, através dos quais é possível detectar possíveis falhas 
na operação, no atendimento aos clientes, na qualidade do produto final, bem como no 
desempenho do próprio franqueado. A prioridade atual, definida por meio de indicadores tais 
como pesquisa de satisfação de franqueados, é o treinamento. Quando a franqueadora oferece 
um treinamento para os funcionários de um franqueado, este percebe que faz parte de uma rede 
importante e valoriza ainda mais o seu trabalho, tendo resultados diretos na motivação da equipe.  
 
“Sendo assim, este ano toda a equipe de operações está preparada para ministrar diversos 
programas de treinamento. Em março tivemos um workshop apresentado em forma de teatro 
empresarial que foi bastante elogiado pelos franqueados e seus funcionários. Estamos também 
reforçando bastante a publicidade e temos atualmente a apresentadora Adriane Galisteu como 
nossa garota-propaganda”, conta Márcia Shiba. 
 
Reformatação 
 
Assim como a China in Box, a rede de escolas de idiomas PBF também passou a se preocupar com 
a adaptação das unidades para cidades menores, garantindo a mesma qualidade com maior 
possibilidade de lucratividade. Exigindo menos investimento, a PBF isenta do pagamento de taxa 
de franquia e está atingindo outras regiões, mas tudo de maneira programada. O diretor geral da 
rede, Valter Bresolin, conta que a atenção máxima tem sempre sido a de mant er o respaldo de 
uma estrutura que ofereça tudo que o franqueado precisa para obter sucesso. Entre as prioridades 
ele destaca a padronização visual e o forte programa de treinamento, que atende a parte 
administrativa e a pedagógica.  
 
“Nosso objetivo final é a qualidade do aprendizado do aluno e para isso a metodologia deve ser 
aplicada com o mesmo empenho em todas as unidades, já que o trabalho do departamento 
pedagógico é constante e está sempre se aperfeiçoando”, conta Bresolin. Duas vezes por ano, nos 
períodos de férias, os professores passam por treinamento com a utilização de linguagem 
dinâmica e atividades lúdicas e no qual são incrementadas as possibilidades de ensino que o 
professor pode desenvolver dentro da sala.  
 
“Nosso sistema educacional não está apenas presente nas 156 unidades que temos franqueadas 
no Brasil, mas também em outras 40 escolas da Argentina que utilizam nossa metodologia, 
comprovando a eficácia da nossa atividade-fim, que é o ensino de idiomas”, diz o diretor. Outra 
demonstração de que há uma grande preocupação em oferecer um bom serviço, e não apenas 
abrir portas de novas escolas, são os franqueados que possuem mais de uma unidade. “Temos 
vários casos de empresários com duas, três ou quatro escolas, ampliando a rede com 
responsabilidade e cuidado”, exemplifica Bresolin.  
 
A rede de restaurantes de massas Spoleto também tem esse exemplo. A diretora de Franquias, 
Tânia Nahuys, conta que aproximadamente 15% dos franqueados da rede possuem dois ou mais 



restaurantes. Mesmo com o crescimento médio de 25 restaurantes por ano, a rede mantém uma 
estratégia de marketing agressiva nos pontos-de-venda para consolidar a marca e procura 
expandir-se nos mercados onde ainda não está presente, como por exemplo no litoral paulista, 
Mato Grosso, Maranhão, interior do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, evitando o 
chamado canibalismo da rede.  
 
Para interligação das lojas, a Spoleto está implantando um sistema de gestão interna, além de ter 
acabado de implementar outra ferramenta que é a consultoria de campo e negócios. A diretora diz 
que a estrutura para a rede é priorizada nas áreas de marketing, consultoria de campo, 
treinamento, tecnologia de informação, avaliação e negociação do ponto. “Graças a estas 
ferramentas conseguimos o chancelamento do selo de qualidade da ABF, Prêmio Alshop de Melhor 
Culinária Rápida em 2004 através de júri popular e Prêmio Abrasce na categoria Melhor Operação 
de Food Service”, diz Tânia.  
 
O consultor Marcelo Cherto alerta sobre alguns pontos que geralmente podem prejudicar o 
sucesso do sistema e destaca o processo deficiente para o recrutamento, classificação e seleção 
de franqueados. Essa etapa deve ser muito bem trabalhada para que a rede inteira mantenha a 
marca com credibilidade. Um grande aliado nos processos de seleção, adequação à função, 
padronização de equipes e auto-desenvolvimento tem sido a Apcp – Análise do Perfil 
Comportamental Profissional –, uma ferramenta que permite, com respostas imediatas, a análise 
de 12 competências profissionais, comparadas ao perfil ideal predefinido para a rede, e a 
determinação do estilo gerencial predominante do analisado.  
 
Desenvolvida com a colaboração dos consultores da Vecchi & Ancona Consulting, a apcp subsidia 
decisões, acelera processos e reduz custos, além de direcionar melhor os programas de 
treinamento e reciclagens de franqueados e equipe da franqueadora, por demonstrar quais 
competências devem ser trabalhadas. Nesta época em que se ampliam os cadastros de 
interessados, pela realização da ABF Expo Franchising, o sistema estará em alta, e mesmo 
aqueles que não estiverem expondo na Feira terão um aumento de interesse por parte de 
investidores. 
 
Seleção 
 
A rede de locação de veículos Master Rental, por exemplo, se preparou para essa enxurrada de 
interessados ampliando ainda mais a oferta de benefícios. Isso por acreditar que está lidando 
diretamente com o público-alvo. “Durante a Feira falamos diretamente com empreendedores que 
têm o perfil desejado pela rede. Temos a expectativa de que sejam concretizados até 15 novos 
negócios decorrentes dela”, afirma Renato Fraga, diretor da Master Rental Franchising. Os 
benefícios serão descontos ou parcelamento da taxa de franquia para negócios fechados em 
decorrência da ABF Expo.  
 
A rede possui atualmente 33 unidades, sendo 20 próprias e 13 franqueadas, e tem a meta de 
chegar ao final de 2008 com 60 unidades. “Elaboramos um plano de expansão e estamos 
identificando candidatos para mais de cem cidades brasileiras”, diz Fraga. Para o diretor da 
Master, a expansão por meio do sistema de franquias dá maior segurança ao franqueado. “Tudo o 
que aprendemos em 17 anos de existência é repassado ao franqueado, para que o risco seja 
minimizado”, explica.  
 
Além do interior de São Paulo e do Rio de Janeiro, a Master oferece oportunidades em outros 
estados. “Para mapear os locais mais prósperos, buscamos macroinformações e as específicas do 
local a ser franqueado. Identificamos 101 cidades viáveis para a implantação de uma franquia da 
Master”, afirma Fraga.  
 
Os interessados em abrir uma franquia da rede devem investir entre R$ 25 mil e R$ 35 mil 
inicialmente, mais taxa de franquia (R$ 60 mil). Para começar a operação, a Master indica aos 



franqueados a compra, com recursos próprios ou via leasing, de 10 a 15 automóveis, dependendo 
da cidade. A área física para a instalação da unidade é de no mínimo 150 m2. A margem de lucro 
estimada é de 15% a 20% sobre o faturamento, com retorno do investimento em 24 meses, em 
média.  
 
Os cuidados com a expansão muitas vezes exigem a terceirização para a seleção. A Global 
Franchise Net foi escolhida pela rede Golden Services para cuidar de sua expansão no Brasil. 
Entre as primeiras tarefas está a captação de desenvolvedores de área para representar a 
holding, detentora das bandeiras Costura do Futuro, Sapataria do Futuro, Lavanderia do Futuro, 
Bordados do Futuro, Engraxataria do Futuro e Tinturaria do Futuro, em diversas regiões do país. 
De acordo com o diretor comercial da Global, Fernando Guimarães, coube à empresa a missão de 
expandir o crescimento da rede, que conta atualmente com 350 lojas especializadas em serviços 
de renovação, com a introdução dos representantes à frente das operações regionais. “O papel do 
desenvolvedor será representar a franqueadora, gerenciar as ações e proporcionar aos 
empreendedores interessados em investir no negócio a oportunidade de travar contato com uma 
operação consolidada pela excelência na prestação de serviços”, explica Guimarães.  
 
Ainda segundo o executivo, o desenvolvedor não precisa comprar o direito de explorar a região. 
Basta fechar um contrato com a Golden Services para que, automaticamente, passe a atuar. 
“Dessa forma, a operação ganha viabilidade imediata”, diz Guimarães. “Assim é possível gerar 
negócios e colher os resultados de forma simplificada.”  
 
Focada na prestação de serviços especializados e comercialização de produtos para manutenção 
de roupas, sapatos e acessórios e para o lar em geral, a Golden Services destaca-se pela 
estrutura oferecida aos franqueados. Com investimento inicial a partir de R$ 36 mil para uma 
unidade da bandeira Costura do Futuro, a holding permite que os investidores optem pela 
composição de uma ou mais operações funcionando simultaneamente. 
 
Suporte 
 
Outro aspecto importante detectado pelo consultor Marcelo Cherto é o suporte ao franqueado. 
Esse respaldo é fundamental e muitas vezes é o ponto fraco que os franqueadores mais precisam 
trabalhar. No caso da rede de agências de viagens Flytour esse é o ponto forte. Ao receber o 
prêmio de Franqueadora do Ano pelas ações de 2004, Elói D’ávila de Oliveira, presidente da 
Flytour, disse que isso “reflete o empenho da equipe em oferecer serviços de qualidade, dando 
pleno suporte para o sucesso do franqueado”. A Flytour possui 142 unidades de negócios 
distribuídas em todo o país, sendo 44 franquias. O franqueado recebe toda a orientação da 
empresa, desde auxílio na escolha do ponto e avaliação técnica do potencial de vendas, passando 
pelo treinamento em marketing, produtos, operações e administração da franquia, até os projetos 
de arquitetura envolvendo decoração e instalação de equipamentos.  
 
Por meio de uma franquia Flytour, as empresas e consumidores em geral têm à disposição todos 
os serviços oferecidos pela corporação, tais como venda de passagens aéreas nacionais e 
internacionais; pacotes de turismo; organização de eventos corporativos; reservas de hotéis 
nacionais e internacionais; atendimento 7/24 (atendimento emergencial sete dias por semana, 24 
horas por dia, inclusive feriados); flytour.com, um portal de negócios de turismo em que é 
possível o gerenciamento completo da viagem da reserva à emissão de passagens aéreas, entre 
outros serviços.  
 
Empresa nacional, a Flytour possui quatro divisões empresariais: Business Travel, Viagens e 
Turismo, Franchising e Travel Operator. É a maior rede de agênc ias de viagens do Brasil, com 
atuação destacada no gerenciamento de viagens de negócios e de lazer. Há 30 anos no mercado, 
a empresa lidera o ranking de emissão de bilhetes aéreos na América Latina.  
 



Na opinião de Cherto as redes devem equilibrar muito bem a estrutura com o tamanho da rede, 
porque uma rede que prioriza a expansão sem cuidar do suporte – e dos demais pontos 
levantados – “pode até sobreviver por um tempo, em decorrência da própria inércia e do fato de 
que, durante um certo período, ainda haverá incautos dispostos e investir nela seus recursos, seu 
tempo e suas esperanças”. No entanto, segundo ele, mais cedo ou mais tarde a verdade 
transparece. “Ainda mais nos tempos de hoje, em que as pessoas têm cada vez mais acesso à 
informação em real time, permitindo que os dados transcorram com uma rapidez e uma 
efetividade nunca vistas.” 
 
Padrão mantido e bem treinado 
 
Treinar franqueados, gerentes e colaboradores em geral significa estar em constante 
aperfeiçoamento da rede, gerando satisfação para todos 
 
Para grande parte da população, franquia é sinônimo de padrão, ou seja, não importa se estou em 
Brasília, Maceió ou Porto Alegre, ou ainda em outro país, o atendimento e os produtos oferecidos 
na unidade de uma rede de franquia devem ser muito parecidos. Depois de mais de duas décadas 
de implantação do sistema no Brasil, esse conceito foi sendo aperfeiçoado e atualmente respeita-
se muito as preferências regionais, o gosto deste ou daquele consumidor, sem deixar, claro, de 
seguir as regras essenciais determinadas por uma franquia.  
 
Essa chamada padronização concentra-se hoje preferencialmente no layout das unidades e no 
treinamento dos colaboradores que vão estar cara a cara com o cliente. Por isso as redes vêm 
investindo muito em novas ferramentas de treinamento e capacitação para que a qualidade esteja 
presente em todas as unidades franqueadas.  
 
A Bittencourt Consultoria Empresarial e Franchising criou a Academia do Franchising, direcionada 
para fornecer programas, ferramentas, produtos e serviços educacionais, para utilização dos 
profissionais que utilizam o sistema de franquias, licenciamento ou outro sistema de expansão. A 
idéia é agregar valor a essas operações, complementando todo o trabalho realizado pelos 
profissionais da consultoria, para tornar o projeto realizado com maiores chances de sucesso. 
Tanto o plano de marketing quanto a seleção de franqueados, a supervisão de campo e até a 
avaliação de performance são serviços que respaldam a atividade do franqueador por meio dessa 
academia.  
 
O objetivo é gerar satisfação em toda a rede, o que significa clientes motivados. Na rede de 
refeições rápidas Giraffa’s o treinamento é levado muito a sério, desde o trabalho inicial de 
seleção de franqueados até a manutenção de programas de formação durante o ano inteiro.  
 
A gerente nacional de Treinamento da rede, Maria do Socorro de Sá Barreto, conta que a 
estrutura de escritórios regionais da rede em três capitais (São Paulo, Rio de Janeiro e Goiânia), 
além da matriz que é em Brasília, foi pensada também para  garantir a transferência de 
conhecimento de maneira eficaz para todas as unidades.  
 
“A parte prática é repassada ao franqueado já no começo, com 15 dias, para que entenda todos 
os procedimentos. Depois os colaboradores passam 21 dias com os treinadores de loja, fazendo 
rodízio de atividades, entendendo o que são as Boas Práticas de Fabricação”, diz Maria do 
Socorro. A rede Giraffa’s oferece ainda um amplo portifólio de treinamentos específicos que são 
realizados depois de testes de clima dentro das unidades. Detectadas as dificuldades, os cursos 
são feitos nas unidades.  
 
Além de tudo isso ainda há o Programa de Desenvolvimento Gerencial do Giraffa’s, formatado 
para atender os gerentes e dar a visão global dos processos internos, e o concurso “Talentos que 
brilham”. Esse concurso é uma promoção interna que acaba motivando os colaboradores e 
franqueados para buscar aperfeiçoamento e concorrer ao prêmio em dinheiro. São quatro 



categorias, divididas em Melhor Loja, Melhor Franqueado, Categoria Operacional (em que são 
premiados os cinco melhores funcionários) e Categoria Gerencial, em que os gerentes e 
encarregados de equipes concorrem. Isso tudo acontece em todo o país, dividido em três regiões.  
 
O resultado pode ser medido por meio de pesquisas. Na mais recente, da Associação Brasileira de 
Franchising (ABF), a Giraffa’s foi apontada como uma empresa que oferece um dos mais altos 
índices de satisfação a seus franqueados. Dos 118 franqueados da rede, 65 foram ouvidos. O 
resultado foi que 88,5% se consideram satisfeitos com a aquisição do negócio e 89,6% se 
mostraram contentes com a imagem da marca no mercado. Giraffa’s cresceu 30% no último ano 
e fechou 2004 com um faturamento de R$ 140 milhões. Para 2005 a expectativa de crescimento é 
maior. Com um investimento de R$ 8 milhões em marketing, oito vezes maior que a verba do ano 
anterior, o Giraffa’s espera faturar aproximadamente R$ 190 milhões e se posicionar cada vez 
melhor no ranking nacional da alimentação em fast food. A previsão é de um incremento de 35% 
no faturamento. 
 
Prática e teoria  
 
Equilibrar o conhecimento teórico com o prático é o enfoque do trabalho de treinamento oferecido 
pela rede de ensino de idiomas CNA. Desde o módulo inicial, voltado para o futuro franqueado até 
o Programa de Formação Continuada, a preocupação é resolver todas as dúvidas e esclarecer os 
pontos que mantenham a identidade do negócio em cada unidade. Isso vale para as áreas 
pedagógica, comercial e administrativo-financeira.  
 
O gerente de Treinamento da CNA, Sérgio Monteiro, explica que, assim como a escola se propõe a 
educar também para a vida, e não o idioma separado do resto, os treinamentos para 
colaboradores e franqueados refletem isso através da vivência do que ocorre em cada unidade. 
“Levamos para os cursos de qualificação das equipes as necessidades do dia-a-dia, em relação à 
convivência, aos temas atuais. É um trabalho holístico onde tudo deve estar integrado”, diz 
Sérgio.  
 
Depois de duas semanas do preparo inicial ao franqueado, vem o módulo 2, que consiste na 
seleção das equipes que irão atuar naquela unidade CNA. “A franquia faz um relatório com 
pareceres sobre cada colaborador. Temos um perfil específico para os colaboradores e é isso que 
mantém a nossa identidade, nossa qualidade”, diz o gerente.  
 
No terceiro módulo o trabalho volta a ser feito com o franqueado e também com os 
coordenadores das três áreas da escola (pedagógica, comercial e administrativo-financeira). 
Nessa etapa são criadas situações que possibilitem o trabalho em conjunto dessas áreas, ou seja, 
que a interação ocorra para satisfazer a necessidade e expectativa do cliente, o aluno.  
 
Além dessas etapas, a CNA mantém o Programa de Formação Continuada, que envolve, além dos 
cursos, palestras especiais, workshops e seminários. “O mais interessante é que estamos sempre 
levantando informações em todas as áreas, por isso conseguimos manter um aperfeiçoamento 
contínuo que detecta dificuldades e tenta superá -las. É este respaldo que o franqueado quer sentir 
e, como é o nosso primeiro cliente, é para ele que trabalhamos, oferecendo sustentação para o 
seu negócio. O sucesso é fundamental para todos que estão na rede”, diz Sérgio Monteiro. 
 
Suporte para integração  
 
Informações cruzadas, sugestões e reclamações que se perdem são problemas comuns no 
trabalho em rede e as soluções podem ser simples mas exigem acompanhamento constante 
 
Sistemas de gestão, softwares de relacionamento, intra ou extranet, publicidade, promoções, 
conselhos, convenções ou encontros regionais. As ferramentas são variadas para o trabalho diário 
de uma rede de franquias que precisa estar se comunicando de diversas maneiras, seja entre 



franqueador e franqueado ou vice-versa, conversas entre franqueados ou ainda entre franqueado 
e consumidor ou franqueador e consumidor. Os consultores do setor são unânimes em apontar 
essa integração como essencial para que a rede mantenha a motivação em alta e possa ter a 
qualidade em todos os pontos de atendimento, principal objetivo para uma rede que quer 
continuar crescendo de maneira consolidada e eficaz.  
 
Participação é a palavra que a rede de videolocadoras 100% Vídeo gosta de destacar como a 
principal ferramenta para manter as unidades em sintonia. “Temos uma gestão participativa que 
ocorre através de comitês formados pela franqueadora e que têm como integrantes os 
franqueados que mais se adequam a cada área de conhecimento”, conta Carlos Augusto, diretor 
de franchising da 100% Vídeo. Esses integrantes são eleitos pelos outros franqueados e decidem 
questões de marketing, informática, compras de produto e gestão. “Os franqueados participam de 
todas as decisões, até mesmo do projeto de expansão. A rede deve se desenvolver como um 
todo”, reitera o diretor.  
 
Outra ferramenta que vem ajudando a 100% Vídeo nessa integração das lojas é o software Cine 
Master, já que cada unidade pode checar como está sua situação de lucratividade, gestão ou 
outros assuntos em relação às outras unidades.  
 
Uma das decisões tomadas em 1999 pela franqueadora revela essa importância dada a cada 
franqueado. “As lojas próprias foram vendidas por uma questão de filosofia, tornando a rede igual 
por inteiro, ou seja, evitando comparações e sugestões de que as unidades próprias seriam mais 
bem tratadas que as outras”, explica Carlos Augusto. Apenas uma loja-escola será aberta para 
treinamentos permanentes dos funcionários, gerentes e franqueados.  
 
O responsável pela área de franquias da Multicoisas, Luiz Henrique Stockler destaca que, além do 
sistema próprio de gestão de lojas, equipes de consultores visitam as unidades a cada dois meses. 
Nestas visitas são abordados todos os pontos da gestão do negócio, ou seja, gestão de estoque, 
financeira e econômica, equipe, visual merchandising, acompanhamento do plano de negócios e 
sua atualização, entre outros. Na opinião de Luiz Henrique, os Conselhos de Franqueados servem 
como representação nessa troca de dados com o franqueador apenas nos assuntos de interesse 
geral da rede. As sugestões, reclamações, boas ou más notícias são informações repassadas entre 
toda a rede através de um jornal interno, extranet, consultores de campo, convenções e reuniões 
regionais. 
 
Consultorias 
 
A rede de cosméticos Água de Cheiro tem um planejamento baseado num mapeamento de 
expansão que busca os proponentes e não fica na espera. Jussara Magalhães, gerente de 
Franquias da rede, diz que espera abrir mais 35 lojas ainda este ano. E para mantê-la em 
atividade com a qualidade necessária, a franquia conta com consultor de campo que auxilia as 
lojas, sistema de informática e a intranet. As consultorias nas unidades são realizadas  atrávés de 
visitas roteirizadas dentro da necessidade da rede com um trabalho do planejamento de ações de 
marketing, gestão do negócio e treinamento das vendedoras.  
 
Mesmo não tendo o tempo de franquia da Água de Cheiro, que atua no sistema desde 1981, a 
rede de ensino de idiomas Wise Up já está alcançando excelentes resultados estando há cinco 
anos expandindo-se através do franchising. São dez escolas próprias e 97 franquias, e a rede tem 
planos de abrir mais 60 unidades este ano. A rede está consolidando a estrutura de suporte aos 
franqueados. O diretor-presidente da rede, o empresário Flavio Augusto da Silva, atualmente 
investe na criação de um software de gestão integrada, que irá unir todas as escolas em rede, e 
na construção de um prédio- matriz com seis andares em Curitiba, onde funcionará o Centro de 
Treinamento para franqueados, gerentes, coordenadores e professores.  
 



A Wise Up investe continuamente em Pesquisa e Desenvolvimento e começa nos próximos dias a 
gravar um sitcom que será utilizado como material didático em sala de aula. O projeto, orçado em 
R$ 800 mil, é pioneiro no ensino de uma língua estrangeira. São mais de 50 pessoas envolvidas, 
entre diretores, atores brasileiros e de outras nacionalidades. Será uma comédia de costumes no 
estilo da série americana Friends. A metodologia, aliás, é o grande diferencial da rede, dando 
fluência em 18 meses e tendo como público-alvo executivos entre 25 e 40 anos.  
 
A primeira escola, no centro do Rio, em 1995, foi o pontapé para as atuais 106 filiais no Brasil e 
uma em Dallas, nos Estados Unidos, destinada basicamente a latinos que vivem no local. No 
próximo mês, serão inauguradas duas filiais no Chile e uma na Argentina. O processo de seleção 
Wise Up envolve um curso e estágio prático de cinco semanas para os candidatos a franqueados, 
diretamente supervisionado pelos diretores da empresa. Nesse formato, o futuro franqueado 
conhece de perto e na prática o dia-a-dia operacional e de marketing da Wise Up. 
 
Aluno de si mesmo  
 
Na S.O.S Computadores, um dos segredos do método criado é tornar-se um franqueado da 
própria marca 
 
Quem: Luiz Carlos Izzo, 64 anos, nascido em São Paulo (SP), formado em Administração de 
Empresas pela Mackenzie.  
Empresa: S.O.S Computadores, fundada em 1983, com sede em São Paulo (SP), atua no ramo de 
treinamento e capacitação em informática. Tem 2.500  
 
Como consolidar o empreendimento e disseminar de maneira convincente a marca no mercado? 
Luiz Carlos Izzo, fundador e diretor da rede de ensino de informática S.O.S Computadores, adotou 
a expansão lenta e gradual para errar o mínimo possível. Definiu essa prioridade ao optar pelo 
crescimento com os pés no chão, pois, segundo suas palavras, “não basta apenas tornar a 
franquia conhecida, é preciso zelar para que ela se mantenha forte”. Sua prudência é fruto de 
uma descoberta: a de quanto pode ser perigosa a multiplicação sem que haja planejamento e 
análise dos riscos.  
 
Duas medidas contribuem para essa estratégia. Primeiro: antes de abrir uma nova unidade, os 
potenciais franqueados passam por uma rigorosa avaliação e seleção. Segundo: ele mesmo se 
submete ao próprio método de gerenciamento na ponta do processo, assumindo algumas 
unidades para ter clareza sobre os problemas: “Sinto o efeito do outro lado como franqueado. 
Tenho retorno das dificuldades e atitudes como se fosse, ao mesmo tempo, professor e aluno”.  
 
Os fundamentos de sua atitude nasceram junto com a empresa, em 1984, em São Paulo. Ou seja, 
não foi uma avaliação tardia, quando o trabalho feito se cristaliza e emperra diante da 
necessidade de mudanças. “No início, fizemos ao contrário. Uma franquia às avessas”, diz. Ele 
explica: durante três anos, fornecia toda a estrutura necessária para a abertura da franquia, 
desde treinamento até material didático e equipamentos. O franqueado tinha a missão de 
gerenciar a unidade, recebendo 10% do faturamento. Somente em 1987, quando houve uma 
reestruturação societária da empresa, ele adotou o modelo atual e, mais tarde, passou a contar 
com o apoio da Associação Brasileira de Franchising (ABF). Hoje, a empresa tem 125 unidades 
franqueadas em 12 estados brasileiros, e mais de 70 mil alunos matriculados. Até o final de 2005, 
ele planeja abrir mais 25 unidades. Este ano recebeu o selo da ABF como reconhecimento do 
trabalho realizado. “É necessário antes de tudo ser otimista, ter fé, confiança e dar o melhor de 
si.”  
 
Reconhecido pelo que fez, ele abre mais alguns dos seus segredos. Um deles é diversificar os 
recursos para priorizar a meta. Por isso implantou ferramentas que contribuem para a avaliação e 
controle, como investir numa intranet, batizada de SOSNet, na qual cada franqueado tem 
informações sobre o ranking das matrículas de alunos e de vendas de todas as unidades. Outra 



medida foi a criação do Instituto de Educação Profissional, que oferece cursos técnicos. Além 
disso, fez parcerias com fabricantes de softwares e desenvolveu metodologia de ensino e material 
de didático. 
 
Antes de abrir a S.O.S Computadores em 1983, Izzo trabalhou como funcionário de empresas de 
informática. Observou que essa área do mercado tinha uma grande deficiência, na época, de 
mão-de-obra qualificada. Fez uma pesquisa com várias empresas de treinamento e verificou que 
as aulas eram 100% teóricas. “O aluno não tinha contato com o computador. Ele aprendia a fazer 
a programação no papel (mais tarde transcrita e compilada) e depois recebia a listagem de erros 
para consertar.”  
 
Seu diferencial foi colocar o aluno em contato com o computador. “No começo, eram três alunos 
por micro. As aulas eram um terço práticas e dois terços teóricas. Um avanço para a época.” A 
idéia deu certo. Os cursos de informática oferecidos pela S.O.S passaram a ser tão procurados 
que ele abriu uma filial, também em São Paulo.  
 
Um ano após a fundação, Izzo adotou o sistema de franchising, quando não era comum existirem 
redes de treinamento em informática. “Criamos um contrato, mas era muito caseiro. Não havia 
um modelo para servir de exemplo.” 
 
Balcão sofisticado  
 
A Vivenda do Camarão é para poucos, que se submetem ao rigor de qualidade imposto pelos 
franqueadores 
 
Quem: Diego Perri, 27 anos, nascido em São Paulo (SP), graduado em Administração e pós-
graduado em Comércio Exterior, com MBA em Negócios Internacionais.  
Empresa: Vivenda do Camarão, fundada em 1984, com sede em Cotia (SP), atua no ramo de 
alimentação. Tem 450 funcionários e faturou R$ 30 milhões em 2004.  
 
A melhor forma de definir a Vivenda do Camarão é a fábrica que insiste na sofisticação. É uma 
rede de fast food com jeito de boutique, que conquista a clientela com um cardápio à base de 
frutos do mar e pescados assinados por chefs de renome nacional. Produz cerca de 7 mil refeições 
ao dia, já exporta para os Estados Unidos no atacado e quer colocar nas gôndolas européias 
pratos prontos congelados, seduzindo gigantes como Wal-Mart e Pão de Açúcar. Fatura R$ 30 
milhões, mas exige a presença do franqueado na loja. Cresce vertiginosamente, cerca de 30% em 
2005, porém é a única empresa do Hemisfério Sul a atender a normas sanitárias dos Estados 
Unidos e Europa. “Nós temos poucas franquias, pois somos muito seletivos, nossos parceiros 
devem ter um perfil específico. Percebemos que o nosso público não quer um lugar para beliscar 
petiscos e tomar chopes, querem um conforto bem próximo do restaurante tradicional. Nossos 
pratos, por exemplo, são de cerâmica”, diz Fernando Perri, sócio-fundador.  
 
A Vivenda do Camarão, que conta com 46 unidades no Brasil e três em Portugal, leva tão a sério 
o controle de qualidade que todo mês os restaurantes passam por uma avaliação geral, sem data 
marcada. “Desenvolvemos uma política que beneficia quem segue nosso padrão com um desconto 
de 20%. O destaque do ano ganha uma viagem para qualquer lugar do Brasil”, diz Diego Perri, 
diretor de Franquia e Exportação, que gosta de zelar por uma política amistosa, ao invés de 
vigilante, com a rede. Para isso, conta com uma experiência incomum a executivos de empresas 
familiares: ingressou na Vivenda do Camarão em 1996 como estagiário e já atuou na cozinha, na 
fritura e no balcão. “Precisava entender as necessidades do cliente, do funcionário, do 
franqueado, e isso não se faz atrás de uma mesa.” 
 
A estratégia adotada para agradar a todos foi uma estrutura verticalizada. Até este ano, a 
empresa era dona de uma moderna fazenda de camarão, no interior da Bahia, que produz 120 
toneladas da espécie por mês. O motivo da aquisição foi a pesca predatória, que tornou quase 



inviável encontrar um produto de qualidade no país. “Tanto que fomos o primeiro importador de 
camarão do Brasil, comprando do Equador e do Peru”, diz Fernando Perri. Aos poucos, a 
carcinicultura se tornou um nicho de mercado e a fazenda deixou de ser estratégica. A Vivenda 
vendeu sua participação e passou a concentrar esforços na Central de Processamento de 
Alimentos (CPA), responsável por toda a linha de produtos. A adoção da tecnologia Cook Chill, 
uma espécie de pasteurização do camarão, permite fabricar os alimentos mais rapidamente e 
manter a qualidade, o sabor e a textura. A reestruturação custou R$ 4 milhões e aumentou em 
oito vezes a capacidade da CPA.  
 
A tecnologia aliada à tradição marca a história de uma das pioneiras no conceito do fast food no 
Brasil, com cerca de 20 anos de mercado. A Vivenda se tornou um modelo até para os 
concorrentes. Tanto que a companhia dispensa a publicidade, preferindo o boca-a-boca. O 
primeiro investimento em marketing foi uma faixa na rua anunciando “camarão de qualidade a 
preço justo”, o suficiente para fazer fila de clientes. Fernando Perri também intuiu que a 
reputação depende de o empreendedor saber enfrentar os contratempos, além de enxergar as 
boas oportunidades. “A inauguração de nosso primeiro restaurante foi de amargar. Era dia dos 
namorados e esperávamos poucos casais, mas logo tínhamos cerca de mil pessoas. O 
transformador do poste derreteu, ficamos no escuro. Muitos teriam desistido, mas eu percebi um 
grande mercado para explorar”. 
 
 
 
Velocidade digital  
 
A GasTotal ainda faz contato direto com os lojistas, mas aos poucos implanta a cultura dos 
negócios on-line 
 
Quem: Domingos Muller, 44 anos, nascido em Sapucaia do Sul (RS), graduado em Ciências 
Contábeis e Administração e pós-graduado em Marketing.  
Empresa: Gastotal Franquias S.A., fundada em 1991, com sede em São Leopoldo (RS), atua no 
setor têxtil e cosméticos. Tem 35 funcionários. Linha direta: (51) 589-9700, 0300 789 1881, 
www.gastotal.com.br  
 
O modelo de negócios da GasTotal é baseado na velocidade da internet: a empresa lança cerca de 
40 produtos por semana, em cada uma das três marcas de moda que a rede administra. A grande 
façanha foi integrar digitalmente todos à mesma cadeia, desde a franqueadora, passando por 
franqueados e licenciados, até os fornecedores. A venda de roupas personalizadas para os lojistas 
nas cores e tamanhos desejados, sem imposição de quotas mínimas, é a maior vantagem 
competitiva da empresa, que faturou R$ 32 milhões em 2004 e projeta um crescimento em torno 
de 9% para este ano. “Com isso o nosso franqueado tem um modelo de gestão de compras muito 
mais eficiente, que possibilita levar ao varejo uma vitrine nova toda semana”, diz Domingos 
Muller, presidente da Gastotal Franquias.  
 
Para implementar o conceito de Rede de Valor, um sistema adotado por gigantes como Dell e GM, 
o primeiro passo foi a construção do My Fashion Club, um portal B2B criado há quatro anos, que 
já vendeu mais de 3 milhões de peças de roupas para as 66 lojas franqueadas. A Gastotal 
também precisou converter os fornecedores, que geralmente têm uma estrutura de confecção 
semestral, à sua filosofia de negócio – tarefa árdua para quem gerencia a produção semanal de 
cerca de 50 fabricantes, numa linha muito ampla de produtos. “Por isso, preferimos contratos de 
cinco a dez anos. Não se monta uma rede de valor trocando de fabricante todo semestre”, diz 
Muller. 
 
O empreendedor relata que um dos desafios para a expansão da companhia é a cultura do lojista, 
que ainda não enxerga a Web como uma ferramenta de gerenciamento do negócio. “A compra de 
moda pela internet é meio utópica. Tanto que vamos atender o comércio multimarcas com uma 



mala, um mostruário, levando o produto fisicamente.” A idéia é incentivar o varejista a adotar o 
comércio eletrônico aos poucos e “levar o portal até o lojista”. Outra estratégia de expansão é a 
Gasclub Moda Mix, uma rede de franquias para cidades com até 150 mil habitantes, que vende 
produtos das marcas Gasoline Blue Jeans e Gasometro Radical Jeans. “É uma espécie de boutique 
para cidades do interior, que aproveita a ascensão do agronegócio.”  
 
A empresa também pretende reposicionar o seu carro-chefe, a Gasoline Blue Jeans, voltada para 
a moda feminina. A reestruturação prevê um investimento em cenografia para montar não uma 
loja, mas sim um point, com disc jóqueis, tapetes coloridos, camarins no lugar dos provadores. “O 
nosso objetivo é recriar um ambiente envolvente semelhante ao lugar da festa ou do quarto.” A 
tática de fidelização do público também é o mote do fashion card, um cartão de crédito que 
lançou o conceito de vendedora virtual. A cliente cadastra suas amigas e, quanto mais esse grupo 
compra, mais descontos ganha. “Numa festa de aniversário, uma amiga pode deixar uma lista de 
suas preferências na loja.”  
 
Para Muller, o segredo do negócio é saber agradar às diferentes tribos, em vez de focar classes 
econômicas ou faixas etárias. “Temos que atender desde a turma da rave, a patricinha da escola, 
o home m moderno. É ao mesmo tempo prazeroso, difícil e desafiador.” Para não ficar para trás no 
competitivo setor de modas, a companhia – que é a quinta maior rede de franquias de vestuário 
do Brasil e a primeira em moda feminina – conta com a disposição e a experiência de um 
empresário que está há cerca de 20 anos no mercado. “Como todo negócio, quem vende moda 
tem que ter a paixão de se relacionar com diversidade de pessoas e mercados, lidar com culturas 
e origens diferentes, sem nenhum preconceito. Eu adoro fazer isso.” 
 
A eficiência do ensino lúdico  
 
Uma das providências da Number One para tornar mais amigável o ensino do inglês é deixar para 
o aluno a decisão de passar de ano 
 
Quem: Márcio Mascarenhas, 61 anos, nascido em Belo Horizonte (MG) , graduado em Letras.  
Empresa: Number One Systems Tecnologia Educacional, fundada em 1973, com sede em Belo 
Horizonte (MG), atua no ramo da educação. Tem 38 funcionários.  
Linha direta: (31) 3213-2324, 3224-6616, www.numberone.com.br  
 
Construir uma escola com qualidade e seriedade, aliada à diversão e à cidadania, é a síntese do 
pensamento de Márcio Mascarenhas, presidente da Number One Systems, especializada em 
cursos de inglês que conta com 108 unidades em 15 estados brasileiros. A preocupação com o 
aprendizado sem cobranças surgiu quando o empresário ainda era um professor; insatisfeito com 
a ineficiência da metodologia utilizada nos diversos cursos tradicionais de idiomas. Ele então criou 
os métodos Dynamic e Wave, especialmente para ensinar inglês a estudantes brasileiros. “Muitos 
conceitos eram dados rapidinho, pois já existiam em outras línguas. Percebi que tudo podia ser 
diferente”, diz.  
 
Em 1972 ele fundou a Number One Systems, que, ao contrário dos concorrentes da época, 
investia na capacidade de raciocínio associativo do aluno, longe da decoreba. “Para isso, fomos os 
pioneiros em expor a realidade concreta, trabalhar a vida dele na sala de aula.” O sucesso foi 
imediato, a ponto de Mascarenhas licenciar o seu know-how na área. “A grande novidade era um 
método de ensino desenvolvido por um brasileiro para brasileiros.”  
 
Em 1986 ele deixou de ter escolas e no início da década passada partiu para o sistema de 
franquias. “Fui levado a isso, pois meu método começou a ter muito sucesso em volta de Belo 
Horizonte. No primeiro ano tivemos cerca de 36 franqueados. Em dois anos, dobramos esse 
número.” Mas não bastava só expandir, ainda mais no ramo educacional, em que é necessário ter 
total atenção para o aluno. O empreendedor investiu esforços no treinamento de funcionários, 
seja do atendimento, seja do corpo docente. Instituiu congressos e acompanhamento pedagógico, 



e também a consultoria de campo, para orientar o franqueado, que considera uma grande família. 
“Não vejo como um policiamento, mas um agente que oferece ajuda no que não é eficaz.”  
 
Para atender ao seu padrão de eficiência e privilegiar os associados, Mascarenhas adota um 
Conselho de Franqueados rotativo: a cada ano metade dos componentes tem que ser de estados 
diferentes. “Não podemos tomar decisões que priorizem determinada região.” Outra preocupação 
é preparar o franqueado para se tornar um profissional administrativo financeiro. “Muitos são 
voltados para a parte filosófica. Meus primeiros franqueados eram professores, sem uma visão 
empresarial.” 
 
A empresa também investe em tecnologia para melhorar a experiência de ensino de seus alunos. 
“Temos um vasto arquivo de cd-roms e computadores interligados em rede, que possibilitam as 
turmas de lugares diferentes conversarem entre si. Uma sala de Belo Horizonte pode interagir 
com outra em Aracaju.” Outra novidade é a personalização na grade de cursos, com ensino em 
função da faixa etária, incluindo aulas voltadas para a terceira idade, para crianças de três a cinco 
anos, para empresários que querem expandir seus negócios. A customização também atinge o 
local da aula, que pode ser terceirizado, numa escola normal ou em uma empresa, com turmas 
pequenas ou até aulas individuais. “Já tive um caso de uma aluna que queria um intensivão, aulas 
de dez horas, nos cinco dias da semana, durante três meses.”  
 
Mas para Mascarenhas, independentemente do nível do esforço do estudante, aprender outra 
língua nunca pode ser associado a uma tarefa burocrática ou chata. Tanto que na Number One 
são os alunos que decidem se vão passar de ano. “Os professores revelam a aquisição do que foi 
aprendido, mas são os alunos que decidem. Nossa escola é para fazer amigos, como se fosse um 
clube, para se divertir. A minha bandeira é a liberdade do aprendizado, alegremente.” 
 
O padrão que multiplica  
 
O restaurante Bonaparte virou uma rede depois de uma pesquisa de mercado e decisões tomadas 
com ajuda de especialistas 
 
Quem: Leonardo Lamartine, 35 anos, natural de Recife (PE), graduado em Financial & Business 
(Inglaterra) e Turismo pela Universidade Católica de Pernambuco (Unicap).  
Empresa: Bonaparte, fundada em 1998, com sede em Recife (PE), atua no ramo de alimentação. 
Tem 904 funcionários e faturou R$ 32 milhões em 2004.  
 
A estratégia para transformar o restaurante Bonaparte numa grande rede de alimentação foi 
definir um padrão para preparar, manter a temperatura adequada e estocar os alimentos. Junto 
com o sócio Roberto Lafayete, e com a ajuda de consultores especialistas em nutrição, o 
empreendedor Leonardo Lamartine passou também a oferecer um cardápio variado de alimentos, 
permitindo a combinação das opções de acompanhamento. Essas decisões foram tomadas a partir 
de um minucioso estudo realizado previamente, que contribuiu para a escolha adequada do 
mercado, dos parceiros e do ponto comercial, tornando seu empreendimento conhecido no país. 
De posse das informações Lamartine conseguiu identificar as principais necessidades dos clientes 
de fast food. “E até rejeições formais por parte de uma parcela da população que ainda não havia 
sido satisfatoriamente respondida”, diz. Em seguida pôs em prática diversas ações que 
atendessem aos pedidos feitos pelos consumidores.  
 
Criado em março de 1998, o Bonaparte hoje está presente em dez estados brasileiros. “O 
desenvolvimento sustentável de uma rede depende da qualidade do atendimento e do produto e 
da relação com seus franqueados. Só aceitamos crescer com esses ingredientes.” Antes de abrir o 
próprio negócio, Lamartine já tinha trabalhado como funcionário em empresas da área de 
alimentação e numa consultoria financeira. A formação em administração financeira, feita na 
Inglaterra, também ajudou a adquirir experiência no ramo. Hoje, ele avalia sem grandes 
dificuldades o potencial e o risco do investimento de uma unidade franqueada através dos custos, 



ponto de equilíbrio e faturamento. “Num período de cinco anos, a empresa pretende ampliar 
franquias e desenvolver atividades que tenham o objetivo de maximizar a operacionalização de 
todas as redes que pertencem ao Grupo Bonaparte, com especial atenção às necessidades 
específicas de cada uma de suas marcas.” 
 
Lamartine acredita que um planejamento detalhado do negócio pode fazer a diferença. Alguns 
itens ele considera fundamentais, como a preocupação com a qualidade do produto, atendimento, 
higiene e limpeza e ambiente do restaurante. A qualificação dos funcionários também está na 
pauta e contribui para o atendimento. São oferecidos treinamentos e reciclagens freqüentes. 
“Temos uma equipe treinada e mais volumosa envolvendo chefs de cozinha e especialistas em 
gastronomia para não perdemos a qualidade de nossa rede.”  
 
O empreendedor pretende fazer maiores investimentos para informatizar todas as unidades do 
Bonaparte. O objetivo é interligar as lojas para melhorar o gerenciamento e o controle de custos, 
estoque, fatura mento e quantidade de refeições vendidas. A intenção dele também é incentivar 
ainda mais a troca de informações e o relacionamento entre os franqueados, que já se comunicam 
por meio da internet. “No nosso caso, onde fazemos a transferência completa do know-how ao 
franqueado, torna-se mais focado o trabalho de gestão e supervisão da rede.” O trabalho 
realizado recebeu o Selo da ABF em 2005. 
 
Movido a sonhos  
 
A Microlins aposta na persistência dos objetivos e na agilidade das tomadas de decisão 
 
Quem: José Carlos Semenzato, 37 anos, nascido em Cafelândia (SP), analista de sistemas.  
Empresa: Microlins Franchising, fundada em 1991, com sede em São José do Rio Preto (SP), atua 
no ramo de ensino profissionalizante. Tem 15 mil funcionários e faturou R$ 180 milhões em 2004.  
 
Crescer de forma ordenada sem descuidar da imagem da marca Microlins é a estratégia do 
proprietário José Carlos Semenzato. “Não é possível expandir a rede sem consolidar a marca, nem 
consolidar a marca sem expandir a rede.” Quanto mais franqueados existem, maior é a divisão de 
custos e maior é a verba para divulgar a marca que, quanto mais conhecida for, mais alunos atrai 
e assim mais atraente fica para investidores. “É um ciclo virtuoso.”  
 
O objetivo da Microlins Franchising é abrir 500 escolas, nos próximos cinco anos, em municípios 
com menos de 50 mil habitantes. São locais onde o acesso à formação profissionalizante é difícil, 
e os professores são poucos, o que torna as unidades pouco rentáveis. Em parceria com a 
ComSat, dos Estados Unidos, a Microlins vai oferecer, via satélite, aulas ao vivo, com professores 
qualificados – muitos deles pós-graduados. Segundo Semenzato, o investimento no projeto gira 
em torno de R$ 1,5 milhão.  
 
Aos 14 anos de idade, a Microlins atende mais de 250 mil alunos em todo o país, por meio de 650 
unidades. Semenzato, que começou o negócio aos 23 anos, utilizando toda a poupança feita 
enquanto programador de sistemas de uma construtora na compra de microcomputadores e 
carteiras usados, credita o sucesso à persistênc ia em perseguir os objetivos. “Tinha o sonho de 
construir uma rede, e vi em uma lacuna existente no mercado a oportunidade.”  
 
Com o ensino de programas de informática (Word e Excel, por exemplo), em três anos Semenzato 
já possuía 17 escolas próprias. Nessa época abriu a rede de franquias, inicialmente para conseguir 
saldar dívidas que se tornaram impagáveis por causa de mudanças bruscas na economia. Dois 
anos depois a rede já era composta de 150 unidades. No fim dos anos 90, uma crise no mercado 
de aulas de informática levou à diversificação dos cursos oferecidos. O foco, desde então, passou 
a ser a formação profissional. De acordo com Semenzato, a partir de 2001 o crescimento foi 
acelerado, aliando o bom suporte às franquias e a força da marca à forte divulgação na mídia, em 
programas líderes de audiência entre o público-alvo. 



 
O crescimento da rede veio acompanhado de um rígido controle do padrão de qualidade das 
franquias. Para se fazer mais presente nas unidades, Semenzato valeu-se de master franqueados, 
atualmente em número de 127. São eles que levam treinamentos e campanhas aos franqueados 
de seu estado. Além disso, 15% do faturamento é investido em treinamento e reciclagem, 
realizados há três anos na Universidade Corporativa Microlins, em São José do Rio Preto (SP), 
cidade-sede da empresa.  
 
A visão de mercado de Semenzato o levou a investir em dois novos negócios. Um deles é o 
Instituto Embelleze, criado em parceria com a Embelleze Cosméticos, destinado ao ensino de 
atividades ligadas a salões de beleza, como maquiagem e corte de cabelo. Em um ano já foram 
abertas 85 unidades, mais de 20 na Grande São Paulo. O outro, ainda em fase piloto – mas com 
resultados animadores –, é o Multicursos, com aulas de moda, economia e culinária, entre outras, 
para donas-de-casa. Mas foi a Microlins a responsável pela melhora na vida de Semenzato, que 
desde os 13 anos vendia na rua salgados feitos pela sua mãe. “Espero ainda mudar a vida de 
muitas pessoas, dando uma formação profissional que permita conquistar uma vaga no mercado 
de trabalho.” 
 
Unidades em todo lugar  
 
O Rei do Mate escolhe o ponto certo para difundir produtos diferenciados que caem no agrado 
popular 
 
Quem: Antônio Carlos Nasraui, 38 anos, nascido em São Paulo (SP), graduado em Economia e 
Direito.  
Empresa: Rei do Mate, fundada em 1978, com sede em São Paulo (SP), atua no ramo de 
alimentos. Gera 1.200 empregos diretos e indiretos. 
 
A localização do primeiro ponto comercial da Rei do Mate foi decisivo: em plena avenida São João, 
próximo à avenida Ipiranga, em São Paulo. A empresa beneficiou-se do grande fluxo de pessoas 
no local e só com o tempo a marca se tornou conhecida também pelos produtos, todos 
combinados com erva-mate. Expandir foi o passo seguinte e a estratégia que Antônio Carlos 
Nasraui, diretor comercial e de marketing, mantém desde 1990. “A prioridade foi a expansão 
porque a marca já estava consolidada. O que queríamos era expandir horizonte, pois sabíamos de 
nosso potencial.”  
 
Com o sistema de franquias implementado dois anos mais tarde, a rede cresceu. Foram abertas 
56 lojas de rua e 73 em shopping centers. Mas com o tempo Nasraui precisou encontrar 
alternativas para continuar a expansão no mesmo ritmo. Ele começou a fazer parcerias com 
várias empresas de diferentes áreas do mercado para implantar loja dentro de loja (store in 
store). “Percebemos que havia um campo para isso. Analisamos vários segmentos em que 
tínhamos interesse de entrar e fizemos testes.”  
 
Hoje são 55 unidades da Rei do Mate que estão instaladas dentro de lojas de material de 
construção, de faculdade, de rodoviária, de um terminal de ferry -boat e hospitais. Esse último 
local passou a ser o enfoque da empresa para este ano, já que a maioria dos hospitais possui pelo 
menos uma lanchonete para atender os acompanhantes dos pacientes. “Abrimos duas lojas 
dentro de hospitais para tirar esse estigma de que as lanchonetes nesses locais são caras ou 
ruins, e deu certo.”  
 
O caminho encontrado para crescer conforme o esperado se explica, primeiro, pela quantidade de 
gente em determinadas empresas e ambientes, e segundo pela redução do custo com aluguel, 
que costuma ser mais baixo do que o de uma loja comercial no shopping center. “Continuamos 
nos expandindo para shoppings. A franquia está aberta para todo o Brasil. Fizemos testes para 
encontrarmos novos caminhos de crescimento.” Nasraui também fez parcerias com empresas 



fornecedoras de café e de manteiga, por exemplo, que têm marcas conhecidas pelos 
consumidores. Outra iniciativa é realizar treinamentos freqüentes com todos os franqueados.  
 
Em 1990, quando assumiu a empresa, fundada pelo pai, Kalil, na década de 70, o executivo tinha 
acabado de se formar. O trabalho de conclusão da faculdade na área de franquias serviu de 
inspiração e também como saída para atender o crescente público e aumentar o número de lojas. 
“Abrimos a terceira loja já no novo modelo e com mais variedade de produtos. Diferente das duas 
lojas que tínhamos há muitos anos”, diz. Atualmente a Rei do Mate tem 184 lojas, sendo seis 
próprias e 178 franqueadas em 15 estados brasileiros. A previsão de crescimento da rede para 
este ano é de 20% e a meta é 200 lojas até o primeiro semestre de 2006. 
 
Limpeza crescente  
 
A porção brasileira da Jani-King espalha-se pelo país apostando na rigorosa seleção e nas 
parcerias 
 
Quem: Tomás Carlos Crhak, 50 anos, nascido em São Paulo (SP), formado em Engenharia de 
Produção da Escola Politécnica da USP.  
Empresa: Jani- King, fundada em 1991, com sede em São Paulo (SP), atua no ramo de serviços de 
limpeza comercial. Tem 3.500 franqueados e faturou R$ 45 milhões (rede de franquias) em 2004.  
 
Tomás Carlos Crhak, quando se tornou master franqueado da Jani-King, empresa americana de 
serviços de limpeza comercial, em 1991, expandiu a rede no Brasil. Hoje, são cem unidades sob 
seu comando em 11 estados e é a terceira maior franquia americana em território brasileiro. No 
estágio atual ele quer fortalecer a marca e a rede. “Tivemos um crescimento substancial no 
passado. Agora estamos depurando as participações e adequando os processos com o objetivo de 
melhorar nosso suporte”, diz.  
 
Para isso, Crhak faz investimentos constantes no controle gerencial das franquias. São realizadas 
pesquisas de satisfação entre parceiros e clientes para manter um padrão de atendimento. Ele 
considera importante contratar consultores para fazer avaliações de qualidade. Também costuma 
analisar a posição financeira dos interessados, por meio de uma auditoria financeira. A rede 
brasileira conta com suporte e know-how internacional da empresa. “Em três anos com esse 
trabalho o faturamento médio nas unidades cresceu mais de 100%. E apenas duas franquias 
novas foram vendidas.”  
 
A meta do empreendedor é oferecer um modelo de negócio, buscando sempre realizar as 
operações em conjunto com todos os franqueados. Estabeleceu recentemente parcerias com o 
Senac/SP e com a Unidade de Formação de Profissional da Associação Brasileira do Mercado 
Institucional de Limpeza (Abralimp), para desenvolver programas de capacitação e 
aperfeiçoamento através de cursos e treinamentos.  
 
Formalizou e adotou o conceito de franqueado especialista, voltado para os que oferecem os 
serviços da franquia, mas com algum grau de especialização em um deles. Por exemplo, serviços 
de apoio como recepcionista, secretária e copeira, de manutenção em pisos frios, carpetes e 
fachadas. Essa diversificação também ajudou no fortalecimento da Jani-King, passando a ser uma 
única fornecedora para os clientes. Outra iniciativa para aumentar a visibilidade da marca é o 
apoio a eventos esportivos, plano de marketing tradicionalmente adotado pela Jani- King 
americana, que patrocina o automobilismo. 
 
A independência profissional deixou de ser apenas um sonho para Crhak na primeira feira de 
franquias americanas realizada no Brasil, quando fechou negócio com a empresa criada pelo 
americano Jim Cavanaugh, em 1968. Antes ele trabalhou como diretor de investimentos de um 
grande banco inglês e consultor empresarial. Como já demonstrava interesse em montar o próprio 
negócio, procurou mais informações sobre a rede.  



 
O crescimento acelerado da Jani-King no mercado mundial foi o que chamou sua atenção. Na 
década de 70, a empresa começou a expansão. Nos anos 90 investiu na internacionalização e hoje 
tem 9 mil franqueados em 16 países. Crhak percebeu também que a área de atuação da empresa 
era um nicho de mercado ainda inexplorado no Brasil. “As perspectivas para o futuro são 
excelentes tendo em vista o crescimento da economia e da terceirização da área de limpeza e 
serviços correlatos”, diz. 
 
Empreendedor.com.br - acesso em 8/6/2005 


