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Presente em 40 países, o franchising brasileiro expandiu-se no exterior nos últimos anos, num 
movimento que ganhou força a partir de 2005, quando a Associação Brasileira de Franchising 
(ABF) firmou parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos 
(Apex-Brasil) para prospectar novos mercados. Com a expansão internacional, as redes 
também se fortalecem internamente. Para especialistas, marcas internacionalizadas 
disponibilizam estrutura de marketing, comercial e financeira sólida e suficientemente testada, 
com mais credibilidade e menos risco para o investidor.  
 
É o que pensa o consultor Paulo Ancona, da consultoria Vecchi & Ancona. Para ele, a marca 
ganha mais valor de mercado. “Se a franquia se expandiu para o exterior, sinaliza que está 
suficientemente madura, com uma rede de fornecedores estruturada. Na maioria dos casos, as 
marcas internacionalizadas utilizam ferramentas de marketing e publicidade modernas, além 
de prestarem eficiente suporte ao franqueado. Certamente oferecem risco menor ao 
investidor”, afirma.  
 
Já Alain Guetta, presidente da Guetta Franchising, acredita que a troca de informações no 
exterior também contribui para a formatação do modelo de negócio. “As marcas entram em 
contato com novos mercados, onde há outras tecnologias e fornecedores. No fim das contas, 
elas implantam as novidades em seu modelo de negócio, o que é muito bom para toda rede”, 
argumenta.  
 
O consultor Marcos Nascimento, da Cia do Franchising, vai mais além. “As experiências 
internacionais fortalecem o franqueador, na medida em que adiciona mais profissionalismo em 
suas operações. Com isso, aumenta também a confiança e auto-estima do franqueado local e, 
a partir disso, a rede como um todo cresce”, acredita.  
 
Para Guetta, o fato de uma franquia possuir unidades no exterior pode ser decisivo para um 
investidor. “A abertura de um negócio sempre exige muita pesquisa. Ao analisar as condições 
do mercado, o empresário observa cada detalhe e, por conta disso, marcas internacionais 
saem na frente”, afirma.  
 
Ao mesmo tempo, pondera Marcos Nascimento, mais valorizadas, as marcas cobram mais em 
termos de taxas e serviços. “É algo natural, lei de mercado. Quanto mais consolidadas no 
mercado, maior é o investimento, salvo raras exceções”, avalia.  
 
Bom negócio 
 
Com o pensamento de que marcas consolidadas no mercado oferecem menos risco ao 
investidor, Ana Lúcia Almeida decidiu abrir, em dezembro de 2006, uma franquia da 
Showcolate no Plaza Shopping, em Niterói. “Trata-se de uma rede bem conhecida, com 
unidades no exterior. Pesou também na minha escolha o fato de ser um modelo de negócio 
menor, que posso administrar sozinha”, afirma. Para Ana Lúcia, a força da marca ajuda 
bastante. “No ano passado, o shopping mudou de administrador e muitos quiosques foram 
retirados do pool de lojas. Acho que meu quiosque foi mantido pela força da marca 
Showcolate”, acredita  
 
Segundo a empresária, até aqui o desempenho do negócio é positivo. “Como em qualquer 
relação, há satisfações e insatisfações, mas o retorno tem sido bom. A rede também me 
dispensa uma atenção muito grande, ajudando na comunicação com os fornecedores e no 
treinamento dos funcionários”.  
 
O mesmo raciocínio que moveu Ana Lúcia levou o empresário Paulo Carnier a abrir uma 
franquia da rede de fast food Bob’s em 2001. “Sempre tive o desejo de abrir minha própria 
empresa e a oportunidade surgiu quando saí da multinacional em que trabalhava. Considero 
franquias um modelo de negócio mais seguro e, após pesquisar o mercado, encontrei no Bob’s 



o parceiro ideal. Tenho orgulho de fazer parte do crescimento da rede, que, hoje, projeta uma 
expansão para o exterior”, afirma.  
 
Carnier, que atualmente administra quatro lojas no Rio, abrirá outras duas unidades até o 
meio de 2009. “A localização é vital para o sucesso do negócio. Meus pontos-de-venda são em 
shoppings, locais de muito movimento”, argumenta. Segundo o empresário, seus principais 
custos estão nos impostos e taxas cobradas pelos shoppings. “O custo dos insumos hoje está 
em 33% do faturamento, mas trabalho diariamente para diminuir essa fatia”, revela. Para ele, 
a relação com o franqueador é muito boa. “Há um conselho de franqueados, onde debatemos 
questões e problemas pertinentes a todos. O mais legal é que temos livre trânsito com a 
diretoria da rede”, afirma.  
 
A força da marca também foi decisiva para a escolha de Marco Antonio e Roberta Rueda, que, 
em 2004, apostaram na abertura de uma franquia da loja de moda infantil Lilica Repilica, em 
São Paulo. Master franqueados da rede no mercado paulista, o casal possui hoje oito unidades, 
todas em shoppings. “Temos como meta chegar a 15 lojas até 2010. Até aqui, o desempenho 
do negócio é excepcional. Estimo fechar 2008 com crescimento de 20% em receita. Só uma de 
nossas unidades, por exemplo, deve faturar R$ 3 milhões este ano”, revela Marco Antonio.  
 
Segundo o empresário, a escolha pelo segmento de moda infantil foi simples. “Criança perde 
roupa rápido. Além disso, cada estação demanda novos modelos e os pais acabam comprando. 
Ainda assim, os períodos de alta são os mesmos do setor varejista como Natal e Dia das 
Crianças”, afirma. Para ele, o sucesso de seu negócio também pode ser atribuído à rede, 
controlada pela Marisol, que oferece todo suporte necessário. “A franqueadora está sempre ao 
nosso lado, oferecendo treinamento e capacitação constantes às gerentes e vendedoras”, 
revela.  
 
Flexibilidade 
 
A boa relação com a rede franqueadora também é um ponto destacado por Eraldo Infante, 
franqueado da livraria Nobel desde 2002. “Dizem no mercado que franquias são bons 
negócios, mas que, de certa forma, engessam seu empreendimento, na medida em que o 
empresário se vê obrigado a utilizar o padrão determinado pela rede. A Nobel, ao contrário, 
possibilita o diálogo com outros fornecedores, comprar outros produtos, o que foi determinante 
para a abertura da empresa”, afirma.  
 
Infante revela que as altas de vendas acontecem nos períodos de volta às aulas (final e meio 
de ano), mas ressalta que a localização pode mudar esse contexto. “O local define o público-
alvo e até o horário de funcionamento. Administro duas lojas, uma delas próxima a uma 
faculdade, que tem movimento relacionado ao período de aulas. Já a outra vende bem na volta 
às aulas e em datas comemorativas, como Dia das Mães e Dia dos Namorados”, revela. 
Segundo o empresário, seus principais gastos encontram-se nos custos de ocupação (gasto 
fixo com o ponto comercial) e mão-de-obra. “Os impostos também pesam, mas os custos de 
ocupação são os que mais atrapalham”, acredita.  
 
Terceiro maior franqueado da escola de idiomas Wizard no País, César Almeida abriu sua 
primeira unidade em 2000, no Centro do Rio. Hoje, tem mais cinco, todas elas no Estado. 
“Franquia é um modelo de negócio testado e aprovado e, quando fiz minha primeira 
inauguração, o segmento de idiomas apresentava enorme potencial. Acho que não errei, pois 
tenho seis unidades hoje”, afirma. De fato, Almeida viu seu negócio dar um salto desde a 
primeira abertura. “De 2000 até hoje, tive crescimento de 370% no número de alunos. Credito 
isso à força da marca, que ensina inglês até nos Estados Unidos”.  
 
Para Almeida, a credibilidade da marca, bem como o suporte oferecido pela rede, são as 
principais qualidades do Wizard. “Trata-se de uma rede empreendedora, sempre disposta a 
inovar. Hoje, oferecemos cursos de oito línguas. Além disso, há pouco tempo, a rede 
inaugurou um canal de TV para o treinamento dos colaboradores”. Segundo o empresário, 
seus principais gastos estão em mão-de-obra. “Os custos de ocupação também são altos. O 
IPTU no Rio é muito caro”.  



 
 

 
Raio X  
 
Lilica Ripilica  
 
Negócio: loja de moda infantil  
 
Investimento inicial: R$ 350 mil (sem ponto)  
 
Taxa de franquia: R$ 50 mil (inclusa no investimento inicial)  
 
Taxa de royalties: 32% sobre a compra de produto  
 
Taxa de publicidade: 5% sobre a compra de produto  
 
Faturamento médio mensal: R$ 80 mil  
 
Margem de lucro sugerida: 170% sobre o valor de compra dos produtos  
 
Número de funcionários: 6  
 
Área: 50 m² 
 
Risco: médio, pois o investimento é alto para o valor de faturamento. Os valores das taxas 
oferecem retorno num prazo maior do que o ideal.  

 
 
Wizard  
 
Negócio: curso de idiomas  
 
Investimento inicial: de R$ 42 mil a R$ 152 mil (sem ponto)  
 
Taxa de franquia: de R$ 12 mil a R$ 32 mil (inclusa no investimento inicial)  
 
Taxa de royalties: não cobra  
 
Taxa de publicidade: R$ 15 por livro  
 
Faturamento médio mensal: R$ 22 mil (escola com 200 alunos)  
 
Margem de lucro sugerida: não divulga  
 
Número de funcionários: 6  
 
Área: mínimo de 150 m² 
 
Risco: alto, pois o faturamento muito baixo coloca em risco o retorno e a rentabilidade. O 
franqueado deve pagar taxas embutidas no material didático. Para o formato com investimento 
de R$ 42 mil, o risco é menor.  
 

 
 
Nobel  
 
Negócio: livraria e papelaria  
 



Investimento inicial: de R$ 157 mil a 312 mil (sem ponto)  
 
Taxa de franquia: de R$ 40 mil a R$ 50 mil (inclusa no investimento inicial)  
 
Taxa de royalties: de R$ 1,5 mil a R$ 3 mil mensais  
 
Taxa de publicidade: de R$ 500 a R$ 1 mil mensais  
 
Faturamento médio mensal: R$ 80 mil  
 
Margem de lucro sugerida: de 10% a 15%  
 
Número de funcionários: de 5 a 20  
 
Área: de 20 m² a 1 mil m² 
 
Risco: alto, pelo alto investimento. O faturamento médio é baixo pela complexidade de tocar 
um negócio desse tipo.  
 

 
 
Showcolate  
 
Negócio: loja especializada em chocolates  
 
Investimento inicial: R$ 99 mil (sem ponto)  
 
Taxa de franquia: R$ 39,5 mil (inclusa no investimento inicial)  
 
Taxa de royalties: R$ 2 mil a R$ 4 mil por mês  
 
Taxa de publicidade: R$ 200 por mês  
 
Faturamento médio mensal: R$ 25 mil  
 
Margem de lucro sugerida: de 25% a 30%  
 
Número de funcionários: 5  
 
Ãrea: 9 m² 
 
Risco: baixo, pois o investimento é pequeno. Royalties fixos, porém, podem atrapalhar.  
 

 
 
Bob’s  
 
Negócio: lanchonete fast food  
 
Investimento inicial: a partir de R$ 560 mil (sem ponto)  
 
Taxa de franquia: R$ 60 mil (inclusa no investimento inicial)  
 
Taxa de royalties: 5% do faturamento bruto  
 
Taxa de publicidade: 4% do faturamento bruto  
 
Faturamento médio mensal: não divulga  
 



Margem de lucro sugerida: de 25% a 30%  
 
Número de funcionários: mínimo de 20  
 
Área: a partir de 65 m² (shoppings) e 200 m² (loja de rua)  
 
Risco: baixo, apesar do alto investimento, pois a marca é forte, com público fiel, que abrange 
várias camadas sociais.  
 

  
 
Fonte: empresas e Paulo Ancona, da Vecchi&Ancona Consulting (risco)  
 
SERVIÇO  
 
Lilica Repilica, www.lilicaripilica.com.br  
 
Wizard, www.wizard.com.br  
 
Nobel, www.franquianobel.com.br  
 
Showcolate, www.showcolate.com.br  
 
Bob’s, www.bobs.com.br 
 
 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 17 nov. 2008, Seudinheiro, p. B-20. 


