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Negócios inovadores rompem com a mesmice dos nichos super explorados e abrem caminho 
para mais ousadia. 
 
Fazer negócio guardando o código genético dos clientes para futuro tratamento terapêutico, ou 
cuidando dos problemas de iluminação dos clientes comerciais ou ainda apostando no ensino 
de Matemática personalizado são alguns exemplos de uma tendência forte no sistema de 
franquias. “O mercado não agüenta mais o mesmo. Os franqueadores vão precisar ser 
bastante ágeis para buscar inovação no seu negócio, não deixá-lo estagnado e começar a criar 
nichos”, diz Adir Ribeiro, diretor de Operações e sócio do Grupo Cherto. A demanda por 
criatividade tem levado os empresários a explorar terrenos até então desconhecidos e a 
renovar o conceito de franquia no Brasil. O principal foco de expansão está no setor de 
serviços.  
 
Segundo Ribeiro, muitos fatores favorecem essa nova tomada de rumos. O crescimento da 
participação dos serviços no PIB beneficia todos os negócios no setor. “Um de nossos sócios 
esteve em uma feira de franquias na Espanha – que tem o mesmo número de franqueadores 
que nós, apesar de a população brasileira ser quatro vezes maior –, e percebemos que lá a 
parte de serviços está muito avançada. Aliás, nas economias mais desenvolvidas, o serviço 
tem uma representatividade muito grande nos PIBs, e as franquias espelham isso”, diz. 
 
A franquia de serviços vem crescendo à medida que o próprio franchising cresce. Enquanto 
algumas áreas apresentam crescimento estagnado, os serviços avançam continuamente, o que 
impulsiona as atividades. Segundo Ribeiro, a composição de custos, inclusive com tributação 
diferenciada, vem apontando os investimentos como alternativa adequada à vocação do 
brasileiro. “Temos indústrias muito avançadas, o setor sucro-alcooleiro muito desenvolvido, 
produzimos aviões, mas são ilhas de excelência. Somos um país tipicamente prestador de 
serviços. Até pela nossa cultura latino-americana, estamos percebendo essa tendência”, diz.  
 
O governo federal, segundo Ribeiro, também tem incentivado esse crescimento através de 
ações como o Super Simples e a Super Receita. A facilidade para abrir empresas estimula o 
empreendedorismo, que está diretamente ligado à franquia. Na medida em que você cria uma 
Super Receita que possibilita criar uma empresa em 15 dias, facilita muito. “Precisamos liberar 
algumas travas. Há empresários que compram uma franquia e acabam pagando multas porque 
não conseguiram abrir a empresa no prazo estipulado por um shopping, por exemplo. E ele fez 
todo o procedimento corretamente, não estamos falando de empresários que deixam para a 
última hora”, diz Ribeiro. 
 
Franquias na área de saúde, finanças e imobiliárias têm muito espaço para crescer. Outra 
tendência é trabalhar as filiais como se fossem franquias internas, e gera ganhos de 
produtividade transformar um gerente de filial em franqueado. “O mercado começou a 
enxergar que franquia é um canal de distribuição, e não necessariamente uma lojinha. Já 
existem algumas iniciativas como laboratórios franqueando seus negócios, algumas poucas 
imobiliárias; é uma loja, mas é um serviço”, diz Ribeiro. Um dos exemplos é o Paraná Banco, 
que lançou recentemente uma rede de franqueados para vender os serviços de crédito 
consignado do banco. 
 
Expansão geográfica 
 
A mudança no perfil das franquias tem estimulado a abertura de negócios fora do eixo Rio-São 
Paulo. Segundo Ribeiro, as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste recebem cada vez mais 
investimentos em shoppings. “Claro que o eixo Rio-São Paulo tem uma produção muito 
grande, até porque detém grande parte do PIB, mas vejo essa expansão, e, na medida em que 
essas regiões vão crescendo, exige-se um nível de serviço mais elevado, e o próprio mercado 
melhora”, diz.  
 



A diversificação das franquias também favorece o mercado de trabalho. Segundo Ribeiro, as 
economias desenvolvidas cresceram por meio das empresas independentes, que têm grande 
representatividade na economia, mas geram poucos empregos. Para ele, a solução estaria na 
pequena empresa por meio de franquias. “As pessoas estão percebendo que os empregos 
estão ficando diferentes. No passado, você fazia um concurso público ou tornava-se gerente de 
uma empresa, e estaria com o sucesso garantido. Hoje, muitos executivos adquirem franquias 
como alternativa de aposentadoria, ou as compram para seus filhos. A versatilidade dos 
negócios tem impulsionado isso”, diz. 
 
Abrir negócios diferentes não é a única forma de inovar. Empresas líderes em seus segmentos 
estão apostando em novos serviços para crescer. Segundo Ribeiro, o objetivo é entender o 
consumidor. “Cada vez mais, os fabricantes estão montando canais de distribuição próprios. 
Comenta-se no mercado que a Antárctica quer lançar o ‘Bar da Boa’ e trabalhar com franquias. 
Por que ela pensa em um negócio como esse? Porque quer ter contato com o consumidor 
final”, diz. 
 
Matemática da expansão 
 
A+ inova e supera saturação do mercado com soluções para a educação 
 
O ramo de educação é considerado um dos mais saturados na área de franquias, mas a A+, a 
Matemática descomplicada, que chegou ao Brasil no final de 2006 e deve começar a funcionar 
este ano, mostra que, com criatividade e foco, ainda é possível abrir espaço no mercado para 
crescer. Criado pelo matemático norte-americano Larry Martinek, o diferencial do método A+ 
em relação ao ensino tradicional é tratar os alunos individualmente. Depois de detectadas as 
dificuldades de cada um, são montados currículos personalizados.  
 
“O método baseia-se em três pilares: usa a realidade do aluno para explicar, assim ele 
entende a aplicação das lições; parte do concreto para o abstrato e promove diagnósticos para 
identificar onde estão as dificuldades do aluno”, diz Luis Antônio Namura Poblacion, que trouxe 
a franquia A+ para o Brasil e é presidente da Futurekids, responsável por implantar projetos 
pedagógicos em escolas de diversos municípios brasileiros. 
 
A franquia existe há cinco anos nos Estados Unidos e já é sucesso em alguns países, como 
Portugal. Com um investimento pequeno, profissionais de qualquer área, mas principalmente 
professores e especialistas em Matemática, como engenheiros e arquitetos, podem abrir o 
próprio negócio. 
 
Segundo Poblacion, a A+ tem um público consumidor que exige qualidade. Enquanto na 
educação tradicional as aulas são dadas seguindo o conteúdo direcionado ao aluno médio, o 
trabalho da franquia é desenvolvido para o aluno real, que tem dificuldades particulares de 
aprendizado. “Imagine que dois alunos de 3ª série não entendem um problema passado em 
aula.  
 
Normalmente, quando o professor percebe a dificuldade, ele repete a explicação. Isso não é 
razoável, precisamos saber por que aqueles dois alunos não estão entendendo. Talvez um 
deles não entenda, porque durante o problema houve uma passagem sobre fração e ele não 
dominou na época esse conceito. E o outro porque tem dificuldade nos sinais. São problemas 
diferentes que precisam de acompanhamento exclusivo”, diz Poblacion. As aulas são dirigidas 
a estudantes do Ensino Fundamental e Médio. São utilizadas técnicas especiais para educar, 
com jogos e problemas próximos do cotidiano das crianças e dos adolescentes. 
 
A idéia de trazer a franquia para o Brasil surgiu devido aos baixos índices de aproveitamento 
dos alunos em avaliações internacionais. Em teste feito com alunos de quarenta países, o 
Brasil ficou em último lugar no ensino da Matemática. Segundo Poblacion, esses resultados 
servem para deixar claro o que os especialistas já sabiam: a situação da educação no país é 
trágica. 
 



A meta da A+ é abrir mil franquias em dez anos. “Temos expectativas fantásticas, porque um 
povo educado precisa basicamente de três coisas: aprender a raciocinar, dominar a língua e 
conhecer a linguagem matemática, para poder se inserir no mundo. Um país em que as 
crianças de quarta série não sabem somar ou subtrair, na oitava série também não, e várias 
delas no Ensino Médio têm essa carência básica, é um país deseducado. Se você oferecer 
educação de qualidade, com certeza terá muito sucesso”, diz. 
 
A taxa de franquia da A+ é de R$ 3,8 mil, mais R$ 10.950 de capital inicial. O franqueado 
precisa abrir um centro de educação para dar exclusivamente aulas de Matemática. Para 
adquirir a franquia é necessário passar por algumas entrevistas e ter treinamento específico 
sobre o método de ensino. O franqueado pode dar as aulas ou contratar professores, caso não 
tenha experiência no ensino de Matemática.  
 
A garantia de sucesso no investimento em qualidade da educação envolve a própria formação 
do mercado de trabalho. Segundo Poblacion, o trabalho tradicional, na formatação da 
Revolução Industrial, está em extinção, e, para ter sucesso nesse novo mercado, as pessoas 
precisam de um nível de raciocínio que esteja pelo menos na média da população.  
“Hoje, todo mundo precisa pensar, resolver problemas. Você precisa de mentes privilegiadas. 
A escola ensina o que está nos livros, mas não educa as pessoas a pensarem para resolver os 
problemas, esse é o grande drama. Se você tiver uma proposta inovadora para ensinar as 
crianças a pensar, seja em Matemática, seja em qualquer outra área, vai ter um mercado 
fantástico pela frente”, diz.  
 
Na sua análise, o ensino especializado de Matemática tem garantia de sucesso por estar 
vinculado a um problema da sociedade. E essa é apenas uma das áreas com espaço para se 
desenvolver. Ele acha que a expansão das franquias é ilimitada e diretamente proporcional às 
soluções que o mundo demanda. “Eu tenho centenas de problemas para resolver no mundo. 
Por exemplo, como resolver o problema do lixo. Quem formatar uma solução para isso tem um 
grande mercado nas mãos, poderia abrir uma franquia. Se alguém conseguir criar um 
instrumento que separa os materiais de seus componentes e transforma lixo em insumo pode 
vender essa idéia para mil pessoas, e cada uma faz isso na sua região.  
 
Está aí uma solução para um problema que o mundo tem. A franquia é simplesmente uma 
formatação de alguém que descobriu uma metodologia eficaz e produtiva, e divide isso com os 
outros. Esse é o conceito”, diz.  
 
Gestor da DNA 
 
Primeira rede de biotecnologia do país guarda material genético do cordão umbilical 
 
Abrir franquias com tecnologia de ponta é a nova aposta da Global Franchise, empresa 
especializada no desenvolvimento de franquias que busca trazer negócios inovadores para o 
Brasil. Em operação há três anos no México, a Banco de Cordão vai oferecer aos clientes 
brasileiros a possibilidade de guardar seu código genético para tratamento terapêutico. No 
momento em que a criança nasce, ao cortar o cordão umbilical é liberado um fluído que leva o 
código genético do bebê.  
 
Esse material contém a solução para diversos problemas que a pessoa pode desenvolver ao 
longo da vida, como leucemia, câncer de fígado, diabetes e outros problemas que podem ser 
corrigidos com tratamento genético. A vantagem é que a reserva genética não beneficia 
apenas a criança, são células para três gerações – podem ser utilizadas para tratamento 
também dos pais e avós. 
 
O papel do franqueado é atuar nos hospitais para coletar as amostras dos clientes. O material 
é congelado e mantido no laboratório do franqueador por tempo indeterminado. O material é 
acondicionado em uma embalagem especial fornecida pelo franqueador e precisa ser remetido 
para o laboratório de avião, pois tem até 36 horas para ser congelado antes que as células se 
rompam. 
 



“O franqueado pode ser um indivíduo que trabalha junto ao hospital, não precisa ter um 
laboratório próprio, o franqueador é o laboratório. É possível, por exemplo, se ele já tem um 
pequeno laboratório de coleta de sangue na cidade em que mora, utilizar essa estrutura para 
ser coletor. Mas, de qualquer forma, ele vai fazer a coleta dentro do hospital”, explica Cecília 
Gonçalves, diretora de Comercialização Internacional da Global Franchise. 
 
A expansão do mercado de biotecnologia e a inovação motivaram a empresa a trazer a 
franquia. Depois de uma reunião no México, a Global Franchise decidiu apresentar a tecnologia 
ao mercado brasileiro. Ainda em fase de captação de investidores para adquirir a concessão da 
marca, a empresa pretende implantar o laboratório franqueador até o final deste ano. 
 
O local onde será inaugurado ainda não foi decidido, mas, segundo Cecília, será em uma 
capital de grande circulação. A expectativa é de crescimentos astronômicos nos próximos 
anos. “A primeira meta é ter no mínimo uma franquia por capital. Depois, você pode 
quantificar o padrão de expansão pensando em quantos hospitais existem no país. Poderemos 
ter um franqueado para cada hospital particular, ou público-particular”, diz Cecília. O 
investimento na taxa de franquia máster é de 120 mil dólares. A implantação do laboratório 
vai custar mais US$ 600 mil. A projeção é recuperar o investimento em um prazo de quatro 
anos. 
 
“Ainda são proibidos no país os tratamentos com células-tronco, e com a Banco de Cordão 
você garante a sua própria célula-tronco. É um presente que um avô dá para um neto e que 
beneficia outros membros da família”, diz Cecília. 
A coleta de material genético do cordão umbilical já é feita no Brasil, porém as amostras são 
guardadas em bancos públicos, como o existente no Hospital Albert Einstein, em que o 
material serve para qualquer pessoa que tenha compatibilidade. Com a franquia, o cliente – 
que paga a extração e uma anuidade para manter seu material na Banco de Cordão – tem a 
vantagem de utilizar as próprias células no tratamento, eliminando qualquer risco de rejeição. 
Ao comprar o serviço, o cliente guarda seu material no banco privado, onde só ele pode 
movimentar suas células, e dedica uma parte ao banco público. Segundo as perspectivas da 
Global Franchise, todas as crianças que nascerem futuramente vão ter suas amostras públicas 
e privadas. 
 
Banco de pele 
 
A empresa optou por franquias, em vez de representantes, para estimular os empresários. O 
franqueado é gestor do próprio negócio e pode trabalhar com vários hospitais. “Com a 
franquia, ele pode dominar uma região, e os representantes não, ficam atrelados sempre ao 
negócio”, diz.  
 
Antes mesmo de fundar um negócio inédito no país, a Banco de Cordão já pensa em futuras 
inovações. O próximo passo da franquia é transformar-se em banco de pele, para guardar 
células epiteliais e reproduzi-las para serem usadas em casos de queimadura. O serviço já 
existe no México e nos Estados Unidos, e está no horizonte de negócios da Global Franchise. 
 
O sucesso das franquias inovadoras baseia-se na transformação pela qual o público 
consumidor está passando. Segundo Cecília, o mercado hoje está extremamente focado, o 
consumidor não tem mais dúvidas do que quer. “Não dá mais para ser generalista, você 
precisa ser focado. As cafeterias estão crescendo muito porque, além dos produtos, estão 
oferecendo conforto às pessoas. As livrarias estão reduzindo o tamanho para as pessoas se 
sentirem mais aconchegadas. O foco não é apenas o produto, mas um serviço de bem-estar 
que você presta, e o mercado está se adequando a essa nova demanda”, diz.  
 
A Global Franchise traz ao Brasil novos negócios como Wine Styles, franquia voltada para 
alimentação, mas focada no varejo de vinhos. O cliente consome vinhos a preços acessíveis e 
dispõe de um local confortável para trabalhar com seu laptop ou encontrar os amigos. Outro 
exemplo é a Cuts, academia voltada só para homens, com aparelhos mais fortes desenhados 
exclusivamente para o corpo masculino. A Cuts atende a homens que não podem dedicar uma 



hora diária aos exercícios físicos. Com os aparelhos especiais, é possível reduzir o tempo na 
academia pela metade e aproveitar o tempo para outras atividades. 
 
“Estamos entrando em vértices diferenciados de consumos específicos. Estamos no mesmo 
ritmo do que aconteceu com o mercado norte-americano. Houve o boom da alimentação, da 
educação e depois dos serviços em geral. Então, o mercado saturou e precisava de novidades, 
porque não existe espaço para tantos negócios iguais”, diz.  
 
Segundo ela, o Brasil ainda cultiva a idéia de que alimentação e educação são negócios mais 
rentáveis, mas, aos poucos, abrem-se possibilidades para novos ramos de atuação. “Já existe 
um grupo de investidores que estão com um olhar mais aberto, mais atento aos 
acontecimentos do mercado, e é aí que entram as franquias de biotecnologia”, diz. 
 
Idéia iluminada 
 
Franquia conquista clientes com serviço especializado de troca de lâmpadas 
 
Antigamente, quando se pensava em lâmpadas, as possibilidades dividiam-se entre 40, 60 e 
100 watts. Hoje, a variedade é tal que, quando uma delas queima, é difícil identificar inclusive 
o modelo que se está usando para substituí-lo. Edson Ricci, que há oito anos tem uma 
empresa de importação de lâmpadas, percebeu nessa dificuldade uma grande oportunidade de 
negócio. “Quando se chega ao impasse, entra a figura do eletricista, que está preocupado com 
serviços maiores, não quer ir a uma loja trocar três lâmpadas. O dono de um supermercado ou 
de uma escola também não vai contratar uma pessoa exclusivamente para esse serviço, então 
vimos um nicho de mercado ainda inexplorado”, diz. Foi assim que surgiu a franquia Mister 
Lâmpada, que cuida exclusivamente dos problemas de iluminação de clientes comerciais e 
residenciais.  
 
A proposta foi atravessar toda uma cadeia de produção: fabricante, atacadista, lojista, 
eletricista e consumidor final. O franqueador vende as lâmpadas diretamente da fábrica para o 
franqueado, que paga o preço de atacado e repassa ao consumidor o preço médio do 
comércio. “Mas oferecemos uma vantagem – é aí que está o pulo do gato da franquia –, pois, 
pelo mesmo preço encontrado nas lojas, o cliente não tem o trabalho de chamar o eletricista, 
tirar a lâmpada, identificá-la, pegar o carro e sair para comprar, nós fazemos todo esse 
trabalho”, diz Ricci. O resultado é um misto de serviço e produto com baixo investimento. 
 
O maior desafio da Mister Lâmpada é qualificar a rede e criar um padrão para um tipo de 
serviço totalmente novo no mercado. Segundo Ricci, os lojistas não prestam o serviço de troca 
de lâmpadas nem têm interesse em fazê-lo. “Os lojistas acham complicado, e realmente é, 
porque você manda um funcionário para entrar em um comércio ou uma casa, e, caso ele 
cometa alguma irregularidade, a responsabilidade recai sobre a empresa”, diz. A solução 
encontrada foi optar pelo sistema de franquia, pois a responsabilidade jurídica é do próprio 
franqueado, o que confere maior segurança ao negócio. 
 
A Mister Lâmpada foi criada em 2004, mas deve entrar realmente em operação neste ano. O 
negócio ficou em stand by até agora, porque Ricci estava envolvido com o crescimento da 
marca American General, de sua importadora, que tem 160 representantes e cerca de 22 mil 
clientes no Brasil.  
 
Para comprar uma franquia da Mister Lâmpada, o candidato passa por uma triagem. Como a 
taxa de franquia é baixa (R$ 3,7 mil), diariamente aparecem centenas de candidatos, mas 
nem todos apresentam o perfil desejado para o negócio. “Existem muitos compradores com 
3.700 reais, mas poucos dispostos a fazer o trabalho de empreendedorismo e sair à rua. 
Chovem e-mails para comprar a franquia, e mais da metade são sonhadores, que querem 
saber quantos empregados vão ter ou quem vai arrumar o cliente para eles”, diz.  
 
Antes de adquirir a franquia, o empresário precisa analisar o mercado onde pretende atuar. A 
Mister Lâmpada fornece as tabelas de preços e exige tabelas de cálculos de perspectiva de 
ganhos, possibilidade de vendas e viabilidade do negócio.  



 
Alguns candidatos acabam desistindo da compra, e, segundo Ricci, é preferível que desistam 
antes de comprar a franquia do que não conseguir crescer como negócio mais tarde. “Às 
vezes, a pessoa compra por impulso, porque é barato, depois não consegue desenvolver o 
negócio e diz que a franquia é ruim. Exigimos antecipadamente um cálculo bem apurado, e as 
pessoas demoram certo tempo até concretizá-lo. Quando vemos que a pessoa não tem 
capacidade nem para fazer os cálculos, não vendemos a franquia.” Os empresários dispostos a 
apostar no negócio têm lucros entre 40% e 100%, porque acumulam os ganhos dos 
atravessadores.  
 
Além da troca de lâmpadas, a franquia também oferece serviço de consultoria em iluminação. 
O franqueado vai até um shopping, por exemplo, identifica as lâmpadas queimadas, confere 
por que elas queimaram e sugere inclusive melhorias para locais pouco iluminados, sem custo 
adicional e pelo mesmo preço que o cliente pagaria no comércio. “Passamos um orçamento 
prévio, não forçamos a venda imediata; o cliente reflete, confere se os preços estão de acordo 
com as lojas, e no outro dia o nosso franqueado retorna para conferir se o cliente está 
interessado.” 
 
Nem todos os franqueados precisam fazer o trabalho pessoalmente. É possível contratar 
pessoas para a mão-de-obra e apenas coordenar esse trabalho de acordo com as diretrizes do 
franqueador. 
 
Atualmente com apenas dois franqueados, a Mister Lâmpada ainda não tem metas de 
expansão. Os primeiros números devem ser divulgados em seis meses. A perspectiva é 
participar de eventos como a Expoluz e feiras de franquias para consolidar a marca antes de 
ampliar o número de franqueados. As duas franquias existentes foram subsidiadas pela 
diretoria da Mister Lâmpada para atuarem de forma experimental. “Nós buscamos as pessoas 
com o perfil que queríamos, e eles estão fazendo um trabalho excelente. Voltam todo dia para 
o seu escritório contentes, trabalhando e ganhando. É esse o resultado que queremos para 
todos os futuros franqueados”, diz. 
 
Disponível em: <http://www.empreendedor.com.br>. Acesso em 18 jun. 2007 
 
 
 


