
Do tamanho do seu bolso

Redes apostam em unidades menores,
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Ser um franqueado significa seguir

padrões, que vão desde os processos de

comercial ização ao projeto da loja. Em fun-

ção dessas características, o valor necessá-

rio para investir em uma franquia normal-

mente também é inflexível e inacessível

a muitos empreendedores. Atentas a esse

problema, diversas franquias anunciaram

nos últimos meses o lançamento de no-



vos formatos de lojas, mais compactos e

baratos. Redes como Eurodata, Fran's Café

e Estação do Pão de Queijo foram algumas

redes que apostaram nesta nova estratégia

para atender um número maior de inte-

ressados em abrir negócios. Além dessas,

outras 41 marcas já oferecem a opção de

investimento no formato quiosque.

Na franquia Empada Brasil, a criação do

formato quiosque reduziu o investimento

mínimo necessário de R$ 125 mil para R$

40 mil, incluindo custos de implantação e

taxa da franquia. Isso porque o tamanho

necessário para os quiosques (entre 6 e 9

metros quadrados) também é bem menor

que o do formato loja (a partir de 40 me-

tros quadrados). "Muitas vezes, as pessoas

têm o interesse de montar o negócio com

nossa marca, mas não possuem o capital

necessário. Com esse formato, consegui-

mos abranger um número maior de in-

vestidores que têm condições efetivas de

entrar em uma franquia", explica Márcio

Rangel, franqueado master de São Paulo,

estado onde a rede pretende abrir mais

cinco quiosques até o fim do ano, além de

cinco lojas.

Quando chegou ao Brasil, há cerca de

18 meses, o formato quiosque ainda não

era comercializado pela franquia america-

na Salad Creations. Contudo, ao observar

a demanda por opções mais baratas de

investimento, os representantes da rede

no País resolveram iniciar a comercial iza-

ção desse formato, o que já acontece em

outros países. De acordo com a gerente de

expansão Cecília Gonçalves, a previsão é

de que até setembro seja inaugurado em

Goiânia o primeiro quiosque da Salad Cre-

ations no Brasil e, segundo ela, também o

primeiro da América Latina. As franquias

também apostam nos formatos menores

como um meio de expandir mercado.

A intenção, nesse caso, é crescer em

ambientes diferentes dos das lojas con-

vencionais. Mas, para isso, precisam ter

dimensões menores. Um exemplo dessa

estratégia é a franquia Oficina Brasil, que

lançou um padrão de loja que se adapta

ao ambiente de postos de combustível.

"Nossa intenção é não ficarmos restritos a

shoppings e mercados e atender melhor o

mercado de vizinhança, para que as pesso-

as não precisem se deslocar muito", expli-

ca o diretor-geral João Carlos Conceição.

De acordo com o executivo, esses espa-

ços possibilitam que as lojas fiquem mais

próximas dos clientes e em um ambiente

já relacionado com os serviços da marca.

"Nos postos, estamos próximos a uma cir-

culação de 600 carros/dia e, todos que en-

tram veem a loja. Os estacionamentos de

shoppings são muito grandes e pode ser

necessário fazer panfletagem na portaria

e pagar por essa ação para atrair público.

Por mais que a circulação em posto seja

menor, eu aproveito melhor o fluxo de

pessoas", afirma. Já a Salad Creations quer

aumentar sua participação em espaços não

convencionais, como escolas, academias e

também em cidades menores, a partir de

300 mil habitantes.

No caso da franquia Empada Brasil, o

objetivo é a penetração em locais onde os

pontos comerciais são menores, como ro-

doviárias, estações de metrô e supermer-

cados. Além disso, segundo o franqueado

master da rede, com o quiosque também

é possível se instalar em locais onde não é

permitido montar uma cozinha, como cor-

redores de shoppings. "Para nós, inclusive,

é mais interessante o mall, pois a praça

de alimentação já possui uma concorrência

muito grande. Muitas vezes, o consumo é

por impulso, e a posição no meio do mall

facilita isso, pois atraímos a atenção em

360 graus", ressalta Rangel.

Para reduzir ainda mais os custos de

implantação, as redes também diferen-

ciam os valores cobrados nas taxas de

franquias. Em alguns casos, a redução foi

de 60%. Além disso, o número de funcio-

nários em geral também é menor, o que

diminui ainda mais o custo operacional. A

exceção é a Salad Creations, que em um

primeiro momento não pretende reduzir a

quantidade de atendentes para não com-

prometer a qualidade do serviço, embora

também estude maneiras de enxugar o

quadro de pessoal. Mas os empreendedo-

res precisam ficar atentos: os investimen-

tos menores também são acompanhados

por faturamentos também inferiores, já

que a estrutura reduzida acaba limitando o

desempenho. No caso da Oficina Brasil, por

exemplo, enquanto o faturamento médio

de uma loja convencional é de R$ 100 mil

por mês, o da express fica entre R$ 30 mil

e R$ 40 mil. A boa notícia é que na maio-

ria dos casos a lucratividade líquida não se

altera e, por isso, o tempo de retorno se

mantém.

Ao trabalhar em espaços inferiores e

ambientes diferentes, franqueadores e

franqueados ainda precisam adaptar seus

negócios. A Empada Brasil, por exemplo,

desenvolveu um processo em que a pro-

dução das empadas é feita em outro local,

em razão dos shoppings não permitirem

odor nos corredores. Os quiosques recebem

os alimentos já prontos ou semiprontos.

Como primeira franqueada da rede Wizard

a abrir uma escola no formato express, a



paranaense Edcleia Cazarini Platz passou

pelo desafio de desbravar um novo merca-

do, o de shoppings. Nesse espaço, os alu-'

nos da escola contam com a comodidade

do estacionamento e a proximidade com

o comércio e serviços. "Temos muitos pais

que agendam suas compras para o dia da

aula do filho, em vez de enfrentar as zonas

comerciais, que têm trânsito complicado",

conta Edcleia.

A negociação com a administradora do

Catuaí Shopping Londrina foi outra etapa

imprescindível para a viabi l ização do ne-

gócio e que proporcionou as adaptações

necessárias. Nos dias de aula, por exem-

plo, os alunos não pagam estacionamento.

Também foi preciso conseguir uma auto-

rização especial para não funcionar nos

sejam menores em valores absolutos, pro-

porcionalmente a quantia é mais elevada.

Somado a isso, os contratos também são

de menor duração, em geral dois anos.

"Ninguém vai investir um grande montan-

te de dinheiro para f icar pouco tempo. Ne-

gociando, conseguimos contratos maiores,

de quatro anos", indica.

Outro fator ainda mais importante é a

diz Edcleia. Mas só foi possível aproveitar

os benefícios de estar em um shopping em

função de todas as adaptações do formato

express, que possui menor quantidade de

salas (quatro) e setor administrativo redu-

zido, tudo alocado em um espaço de ape-

nas 180 metros quadrados. "Só depois que

a arquiteta me provou que conseguiríamos

atender a quantidade de alunos desejada

que comecei a negociar com o shopping",

domingos e meses de fér ias escolares.

No mais, também foi preciso direcionar o

acesso à escola por uma via externa para

que pudesse abri- la e fechá- la em horários

diferentes das lojas.

Na visão de Cecíl ia Gonçalves, da Salad

Creations, a negociação com os shoppings

também é um modo de tornar a opera-

ção mais atraente. Isso porque, embora os

gastos com aluguel de espaço de quiosque

Master franqueado da Empada

Brasil em SP, Rangel vê nos

quiosques a chance de atrair
novos invtefetidores

restrição quanto a quais empreendedores

podem adquir ir as franquias compactas.

A prioridade para abertura de quiosque

da Salad Creations, por exemplo, é para



empresários que já possuem uma loja
convencional, salvo nos casos de cidades
com menos de 500 mil habitantes, para as
quais não há pré-requisito. No entanto, a
gerente de expansão da rede lembra que
todos os casos são estudados. A cidade de
Goiânia, por exemplo, onde será inaugurado
o primeiro quiosque, ainda não possui fran-
quia da rede. O mesmo quesito é exigido
para adquirir uma franquia Wizard Express.
É que, com pouco espaço disponível, vários
departamentos da escola precisam ser ins-
talados na escola com formato tradicional,
que passam a funcionar como uma matriz.
Na Empada Brasil, a oferta de quiosques
depende da existência de restaurantes,
uma vez que precisam de uma estrutura de
apoio para a produção dos salgados. "Por
isso, a condição mais interessante é que
o quiosque seja de um franqueado que já
possui loja, o que reduz o custo fixo", co-
menta o master franqueado da rede. Nes-
ses casos, exigir investimento menor não
significa, necessariamente, que as franquias
são mais acessíveis.
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