
Apelo da marca, tradicional ou premium, e expertise dos
franqueadores são fortes atrativos para investir no ramo dos bares

O analista de .sistemas Renner Marques
Silva e seu amigo Cristiano Meirelles, de
Goiânia, tinham um desejo comum: abrir
um bar. Conhecimento sobre o ambiente eles
tinham, principalmente sobre o gosto dos fre-
qüentadores, mas a experiência se restringia ao
"lado de lá do balcão", como ele mesmo brinca.
Por isso, acharam mais seguro investir em uma
franquia de bares e aproveitar a expertise ofere-
cida pela franquia Chopp Time: escudo de ge-
ornarketing, software de controle operacional,
treinamento e manuais de gestão e operação.
Com o apoio necessário, os sócios tiveram o
retorno dos investimentos iniciais em 20 meses
- dentro do prazo divulgado pelo franqueador.
Dois anos após inaugurarem o quiosque no
Shopping Buena Vista, situado na zona nobre
da capital, hoje faturam mais no bar que nos
empregos fixos que ainda mantêm.

A dupla goiana é um exemplo que bar está
virando o escritório de muita gente. Atraídos
pelos bons resultados do setor de franquias
de alimentação, que evoluiu seu faturamento
em 17% de 2006 para 2007, segundo a Asso-
ciação Brasileira de Franchising (ABF), e pelo
aumento do poder de compra da população,
os empreendedores estão aproveitando as
facilidades de ser um franqueado do ramo.
Para atrair um público consumidor exigente
quanto à qualidade dos produtos e serviços,
recorrem ao treinamento e aos estudos de
mercado oferecidos, que aumentam as chan-
ces de sucesso de seus empreendimentos.

Mas Silva deixa claro que esse tipo de
franquia não é nenhuma galinha dos ovos de
ouro. "É muito prazeroso trabalhar com bar
e ver a casa cheia de gente contente. A renda
também é garantida, porque as pessoas não
deixam de se divertir e por isso não há tantas
variações como em outros ramos, mas o lu-
cro líquido é baixo", conta. Para se prevenir e
garantir continuidade do negócio, os amigos
investem os ganhos no próprio quiosque.

Ter familiaridade com o ambiente e com o
público consumidor, no entanto, nem sempre
basta para ter sucesso no mercado de franquias
de bares. Prova disso é que nem todos que se
interessam pelas franquias conseguem: para
cada local de quiosque Brahma que a Ambev
identifica, aparecem de 10 a 15 interessados.
"Temos o cuidado de escolher o melhor ponto
e o melhor franqueado. Buscamos pessoas que
tenham um perfil empreendedor e disposição
para acompanhar as operações, para que o
negócio de franquias continue com o sucesso
dos últimos anos", afirma João Paulo Badaró,
gerente de desenvolvimento de mercado.

Uma das referências nacionais de fran-
quias de bares, a Ambev totalizou 300 ope-
rações em 2007, incluindo o formato quios-
que (desenvolvido para ambientes fechados,
como aeroportos, shoppings e rodoviárias), a
configuração carrinho (adequado para feiras
e exposições) e o inovador conceito "loja", o
Brahma Express. A Ambev não comercializa
franquia de bares de rua, sendo que os dois
Bares da Brahma e três bares Pingüim são ape-
nas licenciados.

O formato loja funciona corno uma buti-



que de chope, onde os consumidores podem
levar para suas residências os produtos da
Brahma vendidos em bares e restaurantes,
como chopeiras, barris e até acessórios, como
cadeiras e copos. Esses atrativos despertaram
interesse do empresário Genaro Munari. Mes-
mo possuindo uma loja era moldes parecidos
com o da "Brahma Express'1 em Novo Ham-
burgo (a 40 quilômetros de Porto Alegre),
resolveu tornar-se um franqueado, aprovei-
tando a estrutura do antigo estabelecimento.
"Optamos pela franquia pela oportunidade
de crescimento que ela oferece e por ter am-
paro do franqueador, além das vantagens de
padronizar as operações e pelo projeto de
qualidade de produto e atendimento", conta
Munari. Entusiasmado, abriu outra unidade,
essa na capital gaúcha. "Tivemos um excelen-
te verão este ano. E as expectativas são ainda
melhores para o próximo", diz ele, feliz com
os resultados.

O mercado nacional de franquias de
quiosques deve esquentar nos próximos anos
com a entrada do grupo Schincarioi. Após ad-
quirir a marca Devassa e sua rede de franquias
em 2007, a holding anunciou sua intenção de
expandir: pretende inaugurar este mês seis
bares das cervejarias Eisenbahn e Devassa
no Aeroporto Internacional de Cumbica, em
Guarulhos (SP), por onde circulam mais de 19
milhões de pessoas por ano. Até o fim do ano
pretende abrir mais quatro franquias, totali-
zando dez novas unidades em São Paulo e Rio
de Janeiro. Em 2009, a intenção é comerciali-
zar franquias em todas as principais cidades

do Sudeste - ainda não há previsão de quan-
do a oferta será estendida a outras regiões.

A intenção da Schincarioi é investir na
expansão das marcas regionais de cerveja e
chope. :'Só no mercado de São Paulo, iden-
tificamos 19 áreas de expansão, onde se con-
centram públicos de classe A e B. Acreditamos
que as pessoas com esse poder aquisitivo
buscam marcas premiuns, como as cervejas
regionais", detalha o diretor de Franquias da
empresa, Francisco Duarte.

Além das marcas, as novas franquias te-
rão como diferencial a gastronomia, que hoje
representa 50% da renda das unidades fran-
queadas. Para isso, fechou parceria com a em-
presa de alimentação GRSA para adaptação
do cardápio para ambientes fechados, como
shoppings e aeroportos. Segundo a diretora
da divisão Varejo da GRSA, Simone Galante,
serão oferecidos petiscos como porção de pi-
canha e escondidinho. "Será uma quebra de
paradigma dentro do aeroporto, pois teremos
opções mais gastronômicas do que geralmen-
te encontramos, que é cafezinho e pão de
queijo'', comenta Simone, Um atrativo para
qualquer lado do balcão.
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