
Vôo alto e barato 
 
Para consolidar a malha nacional de pontos-de-venda, redes de logística e entregas rápidas de 
encomendas lançam ousado plano de expansão que prevê baixo ou nenhum investimento inicial. 
 
Com investimentos a partir de R$ 6 mil é possível participar dos ambiciosos planos de expansão 
das principais redes de logística e entregas rápidas de encomendas da área de franquias. As três 
maiores marcas, Varig Log, Vaspex e Tecnolog Express Cargo, estão oferecendo 1.230 
oportunidades de parcerias no negócio, com aplicação de recursos que vão de R$ 6 mil a R$ 175 
mil. Há inclusive modalidades em que não se necessita de dinheiro. O objetivo é abrir, ainda este 
ano, pontos-de-venda em cidades médias e pequenas, além de localidades rurais. A notícia fica 
mais atraente ainda quando se sabe que iniciar um empreendimento nesse ramo requer cerca de 
R$ 200 mil.  
 
A decolagem rumo às fronteiras mais distantes do país só é possível, de acordo com a visão 
estratégica das companhias, graças às novas modalidades de parcerias criadas especificamente 
para esta operação. A Varig Log, por exemplo, finaliza o lançamento do conceito de subfranquias, 
que devem ser oferecidas aos interessados no segundo semestre deste ano. A Vaspex, por sua 
vez, já oferece um sistema de unidades compartilhadas.  
 
As subfranquias serão as menores unidades da rede, subordinadas ao franqueado da região, e 
localizadas nos ramais finais da malha de captação e distribuição. Estas unidades vão contar com 
comércio já estabelecido. Estarão, por exemplo, em uma banca de jornal ou locadora de vídeo, e 
oferecerão o Velog Box, serviço para encomendas com até 30 kg. Não têm investimento inicial. Os 
parceiros ganharão nas comissões sobre vendas, como os franqueados, e a rede, no seu objetivo 
estratégico.  
 
O projeto está na mesa do presidente da Varig Log, João Luís Bernes de Sousa. 'De 2001 para 
2002, o serviço de encomenda expressa cresceu 84%' informa ele entusiasmado. E sua previsão 
para este ano é de um aumento de 40% nas vendas. Baseado nessa estimativa, o braço logístico 
da Varig planeja abrir mil subfranquias em todo o país. Além disso, deflagra outra operação, cujo 
objetivo são as pequenas e médias empresas. Neste caso, o plano é usar esses estabelecimentos 
como pontos-de-venda. Um teste piloto, em rede de supermercado, já ocorre em Fortaleza. 'Em 
relação às subfranquias, na verdade, não haverá limites. Mil unidades é o começo', revela Maria 
Fan, gerente de Produtos e Serviços da Varig Log.  
 
O horizonte pode se tornar ainda mais animador com a possível fusão da Varig com a TAM, a ser 
definida até 30 de junho. 'O impacto será sempre positivo no que diz respeito à ampliação da 
frota e da rede', acredita Sousa.  
 
O otimismo da direção Varig Log em relação ao mercado é semelhante também no alto comando 
da Vaspex, localizado no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. A peça-chave dessa animação é 
a unidade compartilhada. Nesta modalidade, o franqueado será um comerciante já estabelecido, 
igualmente dono de locadora de vídeo ou de loja de roupas.  
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O candidato terá, porém, de desembolsar R$ 6 mil, para ser parceiro da Vaspex. O investimento 
prevê alteração na decoração da loja, que mostre o novo serviço de encomenda expressa. 'O 
candidato precisa ter um kit composto por computador, com acesso à Internet, e impressora. 
Vamos vender nossos serviços no país inteiro', observa o diretor da Vaspex, Ronan Marquês de 
Hudson. Ele lembra que atualmente até pequenas e médias empresas usam sistemas de entrega 
imediata.  



 
Esta é a razão apontada também pela Tecnolog Express Cargo, empresa localizada em São Paulo, 
para seus planos de expansão. 'Nossas vendas têm aumentado de 15% a 20% ao ano', informa 
Fernando Cardoso, presidente da empresa. A principal razão do aumento é, segundo Cardoso, a 
necessidade das companhias de trabalhar cada vez mais com estoques mínimos, o que demanda 
serviços de logística e entregas rápidas.  
 
Os expressivos índices de crescimento registrados compensam o número de competidores. 
Segundo as operadoras, 12 mil empresas de entregas disputam este setor. Os Correios lideram, 
com 10 mil agências e o serviço do Sedex. A estatal não oferece mais unidades franqueadas, mas 
opção de contrato de permissão do uso da marca e serviços.  
 
O consultor André Giglio, da Francap, aponta fatos favoráveis a este segmento, mas também 
riscos. A seu ver, a Vaspex e a Varig Log são marcas com credibilidade e frota própria de aviões, 
e isso deve pesar na decisão do candidato. Para ele, a criação das subfranquias e das lojas 
compartilhadas são estratégias inteligentes e coerentes com o franchising. 'Em ambas, o custo é 
diluído entre o comércio já existente e o novo serviço', observa.  
 
Mas os futuros parceiros devem checar qual será exatamente o papel que terão no transporte das 
encomendas até os centros operacionais. No caso do jornaleiro, por exemplo, ele deve esclarecer, 
antes de tudo, se quem leva e busca as encomendas é ele ou um caminhão da Varig Log e da 
Vaspex.  
 
Outro fato a ser considerado por quem planeja entrar no segmento é o da falência no ano passado 
da Ebx. A empresa, fundada em 2000 pelo empresário carioca Eike Batista, ingressou no 
franchising em 2001, mas não durou muito. 'Cheguei a ser convidado a trocar de bandeira e 
ingressar na Ebx', lembra hoje o franqueado da Vaspex do bairro de Tatuapé, em São Paulo, José 
Roberto Pereira. 'A rede não tinha frota própria e não decolou', comenta o empreendedor. Ele tem 
razão. Em logística e entrega de encomendas não bastam boas idéias no papel. É preciso que haja 
vans, caminhões, aviões cargueiros e terminais nos aeroportos, para o serviço ser prestado e, no 
caso de franquia, o sonho do negócio próprio se tornar realidade. 
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   Perfil 

MARCA 
TECNOLOG 
EXPRESS 
CARGO  

VARIG LOG  VASPEX 

Negócio 

transporte de 
carga e 
entrega rápida 
de 
encomendas 

Logística e 
entrega  
rápida de 
encomendas 

Logística e 
entrega rápida 
de encomendas 

Fundação 1989 2000 1997 

Franchising 1999 2001 1997 

Unidades 
Próprias:2/ 
Franqueadas:2 

Próprias:29/  
Franquedas:175 

Próprias:60/  
Franquedas:300 

Expansão 
prevista (em 
12 meses) 

8 a 10 20 lojas 
140 pontos 
compartilhados 
e 60 lojas 

Regiões de 
interesse 

Brasil Norte e 
Nordeste 

Brasil 

Investimento 
inicial (R$) 

50 mil a 150 
mil 

175 mil 6 mil (pontos) e 
35 mil (lojas) 



Royalties 3% sobre FB Não cobra 
0,3% sobre as 
comissões de 
venda 

Taxa de 
propaganda 

1% sobre FB Não cobra 
1% sobre as 
comissões de 
venda 

Área da 
unidade(m 2) 

80 40 a partir de 9 

Faturamento 
médio 
mensal (R$) 

40 mil 100 mil 15 mil (pontos) 
e 40 mil (lojas) 

Prazo de 
retorno 
(meses) 

36 de 24 a 36 24 

Funcionários 
por unidade 

3 10 
1(pontos) e 4 
(lojas) 

Esta tabela foi elaborada com informações dos 
franqueadores. Pequenas Empresas Grandes Negócios não 
se responsabiliza por sua exatidão. Recomendamos que o 
interessado investigue por conta própria as condições de 
cada franquia. FB: faturamento bruto. 
(*) A rede oferece também franquias de centros 
operacionais. 

  

 
ENDEREÇOS: FRANCAP, (11) 3079-5080, www.francap.com.br; TECNOLOG, 6967-1812, 
www.tecnolog.com.br; VARIG LOG, 0300-7887003, www.variglog.com; VASPEX, (11) 5532-3489, 
www.vaspex.com.br; CENTRO OPERACIONAL VASPEX TATUAPÉ, (11) 6674-1335, 
jrpereira@rodoceli.com.br 
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