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A miniaturização do formato de negócio e a conseqüente adequação do mix de produtos é uma 
tendência nas empresas que operam com franquias. Seja desenvolvendo uma loja na forma de 
quiosque, de cabine ou em modelo compacto, o que vale é atingir nichos diversificados de 
mercado e oferecer mais oportunidades para os franqueados. Com investimentos que variam 
entre R$ 90 mil e R$ 250 mil, esse é o caminho ideal para que a marca esteja presente em 
mais pontos comerciais e consiga equações financeiras satisfatórias, conforme afirma o 
consultor Alain Guetta, sócio da Guetta Franchising.  
 
“Quando falamos em franquia de modo geral, estamos nos reportando a um canal de acesso 
ao consumidor final, cuja meta é dar conveniência e conforto no momento da compra. Por isso 
uma boa formatação implica estabelecer formatos específicos para cada segmento de 
mercado. Dependendo do tipo de consumidor que se quer conquistar é preciso adequar o 
formato do negócio. Optar por formatos menores é uma maneira de o franqueado investir 
menos e conseguir um bom lucro, mas uma boa análise financeira é fundamental antes de 
fechar qualquer contrato”, destaca Guetta.  
 
Na Uno & Due, atendendo às constantes mudanças nas necessidades de consumo dos clientes, 
foi feita uma remodelagem das lojas e, atualmente, o formato quiosque é a aposta de 
Eguiberto Rissi, diretor-geral da rede de padarias expressas, para garantir um melhor 
direcionamento do mix de produtos. Ele explica que essa é a versão simplificada da loja 
convencional, onde são oferecidos apenas os produtos que estejam de acordo com o perfil do 
consumidor local.  
 
“Adquirindo um quiosque Uno & Due, o franqueado disponibiliza aos clientes a linha de 
padaria, de lanchonete e a de cafeteria, mas de forma que o cardápio atenda ao público-alvo. 
Em regiões de classe alta, por exemplo, trabalha-se com os produtos mais elitizados, como o 
bavaroise de morango em vez do bolo caseiro. Fazemos a segregação do mix de produtos. 
Esse é um modelo que vem funcionando bem e trazendo bons resultados para os franqueados. 
Atualmente, estamos com uma unidade no Rio e sete em São Paulo”, ressalta Rissi, 
acrescentando que o foco inicial de expansão do formato quiosque é o eixo Rio-São Paulo.  
 
universidade. O quiosque do Rio é próprio da rede e foi instalado há três meses em uma 
universidade em Copacabana. “É uma novidade dentro da instituição, pois os alunos estavam 
acostumados com as cantinas tradicionais e sentiram o diferencial. Além de fortalecer a marca, 
investir no modelo quiosque significa trabalhar com menos pessoas, ter custos fixos reduzidos 
e garantir uma margem de lucro satisfatória”, afirma André Luiz Menezes, gerente do 
quiosque.  
 
Dando continuidade ao processo aceleração da expansão e com o objetivo de criar mais 
oportunidades para o franqueado, a Amor aos Pedaços acaba de lançar o modelo quiosque de 
café, o qual está em fase piloto, em Campinas. Ana Maura Werner, gerente de marketing da 
empresa, explica que a idéia inicial é oferecer um formato que chegue ao consumidor, ainda 
que com mix reduzido de produtos.  
 
“Além de poder ser instalado em diversos locais, principalmente onde o fluxo de pessoas é 
baixo e até mesmo em cidades menores, que possuem um grande potencial de crescimento 
para a rede, o quiosque é econômico, atendendo ao investidor que não tem muitos recursos. 
Com esta nova opção de franquia, pretendemos acelerar ainda mais a expansão da marca. 
Hoje, temos um modelo de loja com expansão lenta, pois exige operação de cozinha e logística 
muito certa. No quiosque, não há cozinha e, portanto, desenvolvemos produtos exclusivos 
para esse formato”, comenta Ana.  
 
Também apostando no formato quiosque e no conceito store in store, a Kopenhagen trouxe 
para seus franqueados a opção de cafeteria, a qual gera venda agregada e, 
conseqüentemente, maior faturamento. Andréa Garcia, gerente de operações e expansão da 
rede, salienta que muitos clientes vão à loja para consumir o café e acabam comprando algum 



produto da bombonière. “A cafeteria é um espaço dentro de uma loja convencional ou de um 
quiosque da marca. Para o franqueado é muito mais vantagem ter o mix de serviços, pois é 
uma forma de atrair mais consumidores”, diz ela, lembrando que o formato aconchegante dos 
quiosques e do espaço do café nas lojas é outro fator que leva ao aumento de público.  
 
A franqueada Ana Soria, que tem um quiosque no Rio Design Leblon, no Rio de Janeiro, 
destaca que muitos clientes têm procurado o local para se reunir com os amigos e até mesmo 
para realizar encontros de negócio. “É um atrativo a mais para a marca. A cafeteria tomou 
fôlego e, no meu caso, significa 30% da receita final. O formato é o ideal para o ponto onde 
estou, pois já temos duas outras lojas no bairro”, comemora.  
 
câmbio. No segmento financeiro, miniaturizar o negócio e maximizar resultados também são 
estratégias para alavancar o crescimento da rede. Há formatos diferenciados até para casas de 
câmbio: o Grupo Fitta traz o modelo de cabine para o franqueado que quiser operar no setor 
de câmbio e turismo. “Queremos levar conveniência onde há necessidade. Com formato 
enxuto é possível ir até o cliente, instalando a cabine em locais de desembarque de turistas, 
por exemplo. A idéia foi criar um modelo móvel para estarmos onde é difícil encontrar este tipo 
de serviço”, ressalta Fabiano Rufato, diretor de câmbio da empresa.  
 
Apostar no diferencial é uma forma de viabilizar a expansão da rede que, hoje, possui 25 
franqueados, dos quais dez optaram pelas cabines. “Por ser franquia inédita no mercado, a 
rentabilidade é boa, com prazo de retorno entre 15 e 20 meses. Queremos chegar a Minas 
Gerais, Rio de Janeiro, Brasília e ao interior de São Paulo. Este mercado está em ascensão. O 
brasileiro ainda tem a cultura do mercado paralelo de câmbio, mas isso está acabando, devido 
à repressão a este tipo de atividade. Assim, viemos preencher essa lacuna”, afirma Rufato.  
 
cerâmica.  
Na Portobello Shop, loja de revestimentos em cerâmica, a opção para evitar a limitação do 
crescimento da rede foi oferecer o formato compacto de loja, onde o franqueado trabalha com 
o mesmo portfólio de produtos, mas com ambientes especialmente montados para o espaço, 
que gira em torno de 50 metros quadrados. O diretor da rede, Juarez Leão, lembra que a 
iniciativa de reduzir o tamanho da loja veio da percepção de que muitos franqueados atendiam 
a cidades vizinhas, mas não abriam uma segunda unidade, por não compensar 
financeiramente.  
 
“Esse modelo compacto tem um investimento mais baixo, justificando sua implantação em 
cidades ou bairros de menor porte. Ainda assim, analisamos o potencial de mercado de cada 
região e sugerimos o formato ideal para o interessado. Ao todo, já temos 16 lojas compactas 
franqueadas”, informa Leão.  
 
Em dezembro do ano passado, Carlos Fernando Motta inaugurou uma Portobello Shop 
compacta em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio. Segundo ele, a resposta tem sido satisfatória. 
“Estamos em fase de maturação, mas muitos arquitetos locais e o público em geral têm nos 
procurado. Esse formato é ideal para regiões de baixa densidade populacional, mas que geram 
oportunidade de venda”, diz ele.  
 
Fonte: DCI, São Paulo, 29, 30 e 31 mar. 2008. Seu Negócio, p. B20. 
 


