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Investir o pé-de-meia feito durante décadas de trabalho e finalmente abrir uma franquia foi, 
por algum tempo, a forma que muitos brasileiros encontraram para se tornarem 
empreendedores. Nos últimos anos, essa realidade tem mudado. Franquias que exigem 
investimento inicial pequeno - de R$ 5 mil a R$ 10 mil, por exemplo - ganharam espaço no 
cenário de franchising brasileiro, que cresceu 15% em 2007, segundo dados divulgados na 
semana passada pela Associação Brasileira de Franchising (ABF).  
 
“O aquecimento do setor está estimulando os franqueadores a diversificarem seus formatos de 
negócios, tornando-os mais acessíveis a que não tem tanto dinheiro disponível”, diz Marcelo 
Cherto, presidente do Grupo Cherto, consultoria especializada em franchising. Geralmente, as 
franquias de baixo custo se justificam por seu formato mais simples: ficam em pontos móveis 
ou quiosques, o que diminui despesas com aquisição ou aluguel de um “ponto”. Também 
exigem menos funcionários e maquinários. Franquias de serviços têm se proliferado nesse 
modelo nos últimos anos. 
 
Com R$ 6 mil reais, Marcelo Moreno procurava um negócio que pudesse caber em seu bolso. A 
quantia foi suficiente para suportar 60% do investimento em uma franquia de limpeza móvel 
de escritórios. O restante foi financiado em banco e pago nos anos seguintes à abertura do 
negócio, que completou 12 anos. “O custo baixo e a possibilidade de instalar o escritório em 
casa me atraíram”, conta ele, que deixou o emprego como motoboy e hoje coordena uma 
equipe de 100 funcionários.  
 
Por oferecer franquias com investimento inicial a partir de R$ 8,5 mil, a rede de limpeza 
comercial Limpidus é procurada por potenciais empreendedores como Moreno. “Nos últimos 
anos, temos recebido muita gente que quer abrir uma franquia apenas com o dinheiro da 
rescisão e até mesmo desempregados”, diz o gerente de expansão José Rosalvo.  
 
Formada em Pedagogia e há 17 anos trabalhando na área de recursos humanos de uma 
grande empresa, Maria Benta Andrade pediu demissão com o sonho de abrir um negócio 
próprio. Mas não tinha capital guardado. “Minha primeira idéia era abrir uma franquia de 
venda de cosméticos, mas era tudo muito caro”, conta Maria Benta. Ela procurou então uma 
franquia de ensino, que lhe exigiu investimentos de cerca de R$ 2 mil, além de reforma de um 
espaço em sua casa. Hoje, a pedagoga ainda não alcançou o salário que tinha quando saiu do 
emprego, mas se diz realizada. “Tenho qualidade de vida.” 
 
Segundo a consultora Melitha Prado, especialista em franchising, é preciso alguns cuidados 
antes de abraçar a idéia de ter uma franquia de baixo custo. “Na maioria das vezes, baixo 
custo implica baixa rentabilidade”, diz. Além disso, apesar de as franquias serem vistas como 
uma forma segura de ser dono de um negócio - o modelo vem pronto -, elas não estão imunes 
aos riscos do mercado. 
 
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 4 mar. 2008, Economia, p. B14. 
 


