
O mercado nacional de franquias deve
voltar a crescer com força em 2010, depois
de superados os entraves representados
pela crise financeira de 2009, que ainda as-
sim não teve força suficiente para abalar o
segmento. Parte da performance positiva
pode ser creditada à expansão das marcas

estrangeiras que chegam ao País e à conso-
lidação de redes internacionais já atuantes
no mercado nacional. A mais nova integran-
te desse seleto clube é a Tutti Frutti, rede
de sorvetes do tipo frozen, feitos à base
de iogurte, e que abriu as portas no final
de 2009. A franquia canadense, que possui

uma exitosa operação na Ásia e América
Central, agora desembarca no Brasil, com
o objetivo de repetir o sucesso. Com par-
ticipação em 12 países, a marca possui 160
lojas em todo o mundo, e um faturamento
de US$ 100 milhões.

Para o Brasil a Tutti Frutti vai trazer seu



conceito de segunda geração, ou seja, uma
loja de grande porte, self-service, com muitos
produtos e opções de sabores, que é a sua
marca registrada. De acordo com a formata-
ção da loja, a cargo da Vecchi Ancona, a pri-
meira loja da rede no Brasil foi inaugurada
no Shopping Morumbi, na capital paulista. O
valor inicial da franquia da Tutti Frutti é de
R$ 500 mil, e inclui taxa inicial, equipamen-
tos e instalações. As praças prioritárias para a
expansão da rede no Brasil são inicialmente
o eixo Rio-São Paulo, mas a Vecchi Ancona
Consulting formatou uma estratégia de ex-
pansão que comportará cerca de 40 unida-
des, com foco em todo o País. A idéia é abrir
cinco lojas no primeiro ano e cerca de 10
unidades por ano na seqüência.

Outra franquia que está inovando no
mercado nacional é a ActionCoach, uma
"loja" que não tem ponto de venda, por ser
especializada em vender um curioso pro-
duto: a solução de problemas gerenciais de
empresas em todo o mundo. A empresa foi
fundada pelo australiano Brad Sugars, há 16
anos, que ficou milionário comprando em-

presas falidas e fazendo-as ressuscitar.
A ActionCoach é líder mundial em ree-

ducação para empresas e após um período
de adaptação deu início ao processo de ex-
pansão em todo o País. Com mais de 1,5 mil
franqueados em 51 países, a franquia já pos-
sui 12 franqueados no Brasil. O foco para a
venda de novas franquias agora são cidades
com grande potencial empresarial e in-
dustrial, especialmente nas regiões de São
Paulo, capital e interior, Nordeste e Sul. A
meta é atingir 150 unidades em cinco anos.
Segundo o IBGE, mais de 3 milhões de em-

Maioria dos empresários,
mesmo tendo grandes
idéias, se sente sozinha
e não consegue enxergar
e superar os problemas
comuns do dia a dia

presas brasileiras fecharão suas portas an-
tes de completar cinco anos de existência.
E o motivo é que a maioria dos empresá-
rios, mesmo tendo grandes idéias, se sente
sozinha e não consegue enxergar e superar
os problemas comuns do dia a dia e traçar
estratégias eficientes de crescimento.

Com estratégias simples, mas extrema-
mente focadas em resultados práticos, os
franqueados da ActionCoach tornam-se trei-
nadores de empresários, analisando e diag-
nosticando tudo o que é preciso ser feito
para que as empresas, em apenas 12 meses,
passem a ter mais vendas, mais clientes e
mais lucros. "Desde que contratamos nosso
coach, já mudamos nossa postura com re-
lação ao trabalho", revela Guilherme Cury,
empresário de Bauru. "Em apenas quatro
meses de coaching, conseguimos otimizar
um tempo, cerca de 30% de nosso dia, que
antes era destinado a burocracias e RH. Com
algumas contratações e reposidonamentos,
hoje trabalhamos para a empresa, e não
apenas na empresa", confirma Guilherme,
que ainda enfatiza: "O acompanhamento



de um coach é um excelente negócio não
apenas para resolver problemas, mas para
alavancar empresas estagnadas".

"O coach é como o treinador de um
time de futebol ou um atleta de elite", ex-
plica José Luis López, master franqueado da
ActionCoach para o Brasil. "Ele não entra
em campo, mas está ali, ao lado, montando
estratégias e incentivando o time a atingir
suas metas." O "time ou atleta", nesse caso,
é o empresário. É ele que vai colocar em
prática todos os pontos do plano de ação
traçado em conjunto com seu coach, que vai
verificar, recolocar metas e adequar estraté-
gias em reuniões semanais com o cliente.
Um conceito já bastante difundido lá fora,

O coach é como o treinador
de um time ou um atleta;
não entra em campo,
mas monta estratégias
e incentiva o time a
atingir suas metas

mas que agora deve entrar definitivamen-
te na cultura organizacional brasileira. "O
Brasil é um celeiro de jovens empresas",
enfatiza José Luis. "Muitas delas poderiam
ter sua produtividade aumentada, maior
faturamento e menor índice de falência se
soubessem exatamente como agir." Para ser
um franqueado é necessário ter um perfil
administrativo, que goste de resolver e aju-
dar os problemas de outras pessoas. O in-
vestimento mínimo é de R$ 132 mil, e como
não há a necessidade de ponto comercial,
o franqueado poderá ter um faturamento
mensal de R$ 25 mil logo no início da ope-
ração e uma lucratividade que beira os 80%,
o que facilita o retorno do investimento em
tempo relativamente curto.

Outra franquia estrangeira que deve
crescer ainda mais no mercado nacional
nos próximos anos é a 5àSec, rede líder
no segmento de lavanderias que vive um
de seus melhores momentos desde o iní-
cio das atividades no País, há 15 anos. De
origem francesa, com 40 anos de atividades
no mundo, sua primeira unidade foi inau-
gurada em 1968, na cidade de Marselha. No
Brasil desde 1994, com aproximadamente
300 lojas consolidadas, a 5àSec já ocupa o

terceiro lugar no ranking mundial e trouxe
ao País uma proposta inédita e pioneira em
seu segmento: realizar um verdadeiro trata-
mento em cada peça de roupa.

A 5àSec recebeu o Selo de Excelência
em Franchising 2009, concedido pela As-
sociação Brasileira de Franchising (ABF) às
empresas que mais se destacaram no mer-
cado. "O resultado é decorrente dos inves-
timentos em novas tecnologias, inserção de
novos serviços e na constante reciclagem de
capacitação profissional", ressalta Nelcindo
Nascimento, presidente da rede 5àSec no
Brasil. A rede possui 1.840 lojas distribuídas
em 30 países, empregando mais de 7 mil
pessoas. Todos os dias são atendidos por
volta de 180 mil clientes, com a limpeza de
300 mil peças, gerando cerca de 9 milhões
de euros em negócios.



Relacionamento com o consumidor
O Mundo Verde reforça o canal de relacio-

namento com os clientes através da implan-
tação do serviço gratuito 'Alô Nutricionista",
que ganha nova logomarca, tem novo horário
de funcionamento, além de ser acessível por
e-mail. A partir de agora, o serviço oferece in-
formações gratuitas sobre nutrição pelo 0800
0222528, e ganha reforço especial com novo
horário de funcionamento: das 9h às 17h, de
segunda a sexta-feira. A ampliação do horário
visa atender à grande demanda de clientes por
orientações sobre saúde, nutrição e qualidade
de vida, bem como esclarecimentos sobre in-
dicação e utilização dos produtos comerciali-
zados pelas lojas da rede. O Alô Nutricionista
também passa a contar com nova logomarca,
com objetivo de gerar maior identidade com
os usuários, e pode ser acessado também pelo
e-mail alonutricionista@mundoverde.com.
br. Atualmente, são atendidas em média 30
pessoas por dia (por telefone e por e-mail) e a
meta é chegar a 100 atendimentos diários.

A estratégia é transformar esta ação de mar-
keting de relacionamento em uma referência
entre as redes de varejo que atuam no mercado
de alimentação no Brasil. "Esta é uma ferramen-
ta inovadora de relacionamento e que gera in-

formação de qualidade para os consumidores.
Nossas nutricionistas têm formação de excelên-
cia e estão à disposição dos clientes, para aten-
dê-los diretamente pelo telefone. Não temos
conhecimento sobre nenhuma rede que ofe-
reça serviço semelhante e queremos fortalecer
cada vez mais este canal de relacionamento",
explica o diretor de marketing Donato Ramos.

"Nosso principal objetivo com o Alô Nutri-
cionista é atender gratuitamente os freqüenta-
dores das lojas para que saibam quais os produ-
tos que melhor vão atender as suas necessidades
e também como usá-los, para que possam ter
uma alimentação saudável e balanceada. Afinal,
mais do que uma grande diversidade de pro-
dutos (cerca de 5 mil itens por loja), o Mundo
Verde oferece um conceito completo em vida
saudável", acrescenta. A decisão de expandir o
horário tem como principal objetivo atender
um maior número de consumidores, devido
também ao forte crescimento da rede. Somen-
te em 2009, o Mundo Verde abriu 15 lojas - já
está presente em 16 estados e no Distrito Fede-
ral, com um total de 145 lojas, além de franquia
internacional em Portugal. São cerca de 100 mil
clientes circulando diariamente nas lojas.
www.mundoverde.com.br

Tratamentos exclusivos
Fundada no segundo semestre de 2009, a

D'pil está trazendo ao Brasil um novo concei-
to de negócios para o mercado de franquias.
A empresa atua na área de estética e oferece
tratamentos exclusivos de fotodepilação e fo-
toterapia, que são referência na Europa. Com
baixo custo de investimento e retorno a cur-
to prazo, em apenas dois meses de atuação a
D'pil já contabiliza três unidades próprias e
mais 20 franqueadas. A expectativa é fechar
o ano de 2010 com 200 unidades distribuídas
por todo o País. "Por possuir uma operação
simples e de custo fixo baixo, a D'pil é um
negócio que tem alta rentabilidade e rápido
retorno (aproximadamente 10 meses)", diz
Otávio Ouafa, coordenador de operação e
marketing da rede. Com o investimento ini-
cial, de R$ 75 mil, o franqueado recebe todo o
material necessário para iniciar sua operação,
incluindo o equipamento de fotodepilação e
fototerapias, acessórios, mobiliário padrão e
peças publicitárias para a inauguração. Além

de todo assessoramento ao franqueado, a
D'pil disponibiliza uma assessoria médica res-
ponsável pela capacitação dos franqueados e
seus funcionários e para atender todas as dú-
vidas e as necessidades.

O consumidor é outro beneficiado pelo
inovador conceito da rede de franquias, pois a
D'pil utiliza o moderno método de depilação
com luz intensa pulsada (IPL) que, além de
mais prático que o sistema de cera, é indolor,
o que o diferencia do laser. Com preço único
de R$ 55 por área (axilas, virilha, perna, barba,
etc.), os clientes contam com resultados efi-
cientes, duradouros e já perceptíveis a partir
da primeira sessão. Todas as unidades da D'pil
oferecem, ainda, os tratamentos de fotorre-
juvenescimento e fototerapia de manchas e
acnes, que atenuam rugas e linhas de expres-
são, tratam lesões de pigmentação, unificam,
iluminam e melhoram a aparência da pele,
deixando-a mais jovem e saudável.
franquias@dpilbrasil.com.br/(11) 2639-6759
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Controlada pelo Grupo Umbria, que
assumiu a operação no Brasil em 2004, a
Domino's Pizza está pronta para voltar a ex-
pandir a rede no Estado de São Paulo, um
dos mais concorridos mercados de pizza
do mundo. Depois de reverter a situação da
marca no mercado carioca, onde hoje é líder
em delivery e onde duas lojas faturam mais
de US$ l milhão por ano, a Domino's vem
se beneficiando da experiência e da estrutu-
ra da holding Umbria, que tem dez anos de
mercado e controla a rede Spoleto, hoje com
mais de 250 unidades, duas fábricas e uma
distribuidora, além de todo o apoio da cen-
tral de serviços compartilhados. A estratégia
para 2010 é abrir novas franquias na Grande
São Paulo, litoral e interior, em um raio de
até 100 quilômetros da central de produção
da cidade paulista. A preferência é por candi-
datos que queiram ter mais de uma loja.

O projeto de expansão incluiu um traba-
lho de mapeamento sociodemográfico com
a delimitação das áreas de entrega de cada
loja a ser inaugurada, preservando a região
de cada futuro franqueado. Ele foi realiza-
do pela ION, mesma empresa que atende
Outback, Starbucks e outras grandes redes.
Na opinião da diretora de expansão do Gru-
po Umbria, Renata Rouchou, a grande van-

tagem para os novos franqueados é ainda
poder escolher entre inúmeras regiões com
excelente potencial para o negócio. "Como
estamos iniciando a expansão em São Pau-
lo, todas as áreas mapeadas apresentam um
potencial de consumo de mais de 20 mil
domicílios das classes A/B, portanto regiões
bem valorizadas", diz. "Nosso estudo separa
as áreas exclusivas de delivery sempre com
base nas premissas da Domino's internacio-
nal, e com a segurança de que o tempo de
preparo e entrega dos produtos não exceda
30 minutos após o pedido."

A Domino's é hoje líder em delivery de
alimentação no mundo, marcando presença
em 65 países e com forte apelo entre os jo-
vens. A rede brasileira já ganhou prêmios na
Domino's internacional concorrendo com 60
países em lançamento de produto, melhor
treinador internacional, entre outros. O po-
tencial do mercado brasileiro é considerado
pela matriz norte-americana um dos mais
promissores para a consolidação da marca,
ao lado da China. A Domino's Pizza Brasil
pertence à holding Umbria, empresa brasi-
leira de gestão de food service que atua nos
segmentos fabril e de varejo, com foco no
cliente e em gestão de pessoas.
www.dominos.com.br

Aluguel de trajes
O segmento de aluguel de trajes

tanto masculino como feminino é um
dos mais rentáveis do mercado atual.
Essa afirmativa tem uma explicação ló-
gica e consciente: um vestido de festa
com um diferencial no modelo (tecido
nobre, criação exclusiva, caimento per-
feito e modelo diferente) é alugado di-
versas vezes. Dependendo do custo da
peça, já no segundo aluguel o franque-
ado da Maison Maria Zeli tem nele um
lucro e assim sucessivamente nos vários
aluguéis subsequentes. O franqueado
pode ficar com as mesmas peças no
estoque durante cerca de cinco anos
(os modelos clássicos que não saem de
moda), só acrescentando as novidades a
cada estação. Alugam vestidos mulheres
de todas as classes sociais, as que vão
muito a festas e não querem repetir o
mesmo vestido que têm no seu guarda-
roupa, e também as que têm poucas fes-
tas e entre suas roupas falta um vestido
apropriado para a ocasião. A estilista e
consultora de moda Maria Zeli, apro-
veitando a abertura do mercado para
o franchising, expandiu seus negócios
através de franquias. A estilista entrega
a franquia já com estoque inicial, forne-
ce assistência e treinamento para toda
a equipe. Não há necessidade do fran-
queado ter experiência e nem entender
de moda. O franqueado pode adquirir
franquia feminina, masculina ou ambas,
se quiser ter uma loja mais completa.
www.mariazeli.com.br



Proposta tentadora
Especializada em saladas, a Salad Creations

foi criada em 2004 na Flórida e rapidamente
se espalhou pelos Estados Unidos, contando
hoje com 70 unidades no país. Encorajados
com o sucesso internacional da marca e anima-
dos com a grande perspectiva de crescimento
deste tipo de negócio no Brasil, os amigos
Alexandre Botelho, Bruno Bueno, Fernando
Bueno e Victor Giansante adquiriram os di-
reitos de master franqueados e trouxeram a
rede para o País em 2007. A primeira loja foi
inaugurada em dezembro do mesmo ano no
Shopping Higienópolis, em São Paulo. A partir
daí a rede não parou de crescer. Com 11 uni-
dades em operação espalhadas por São Paulo,
Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais e Distrito
Federal, a Salad Creations tem como meta
abrir mais 50 unidades nos próximos sete
anos em todo o território brasileiro.

Para a expansão no Brasil, a Salad
Creations aposta no projeto Salad Crea-
tions em Quiosque, lançado na ABF Franchi-

sing Expo 2009. Versátil, o novo formato de
negócio será a primeira operação da rede, a
maior de saladas do mundo. Com baixo inves-
timento, a novidade é uma opção atrativa para
novos empreendedores e aqueles que já ope-
ram no sistema de franquias e querem diver-

sificar os negócios. Concebido para implanta-
ção em faculdades, supermercados e centros
comerciais, entre outros locais, os quiosques
Salad Creations apresentam como diferencial
o projeto arquitetônico, moderno, alegre e
convidativo. Segundo a gerente de expan-
são da rede, Cecília Gonçalves, o importante
é que a unidade seja implantada em locais
com grande fluxo de pessoas. "Desta forma
o investimento torna-se viável e capacitado
a atingir os consumidores e figurar como
opção saudável para alimentação", explica.
Com metragem variando entre 9 e 16 metros
quadrados, o novo formato contará com o
mesmo padrão de atendimento e produtos

oferecidos nas lojas convencionais da rede:
cardápio composto por 40 opções de in-
gredientes frescos para montagem das
saladas, 15 tipos de molho, opções de
complemento como queijos e carnes e
wraps frescos e grelhados, sopas e so-
bremesas. www.saladcreations.com.br



A crise financeira, que abalou diversos
setores da economia mundial, não foi su-
ficiente para intimidar o segmento de fran-
quias no País. O cenário mobilizou investi-
dores de diversas regiões brasileiras, com
destaque para as cidades do interior paulis-
ta, Minas Gerais e Sul do País. Isso porque
os investidores procuram por segurança e
a franquia, por suas características, oferece
mais estabilidade.

Prova disso é que o setor de franquia re-
gistrou um aumento de 25% de interessados
no sistema, principalmente nos segmentos
de Acessórios Pessoais e Calçados; Alimenta-
ção e Beleza, Saúde e Produtos Naturais.

A expectativa para 2009 é obtermos uma
alta de 14,5% no faturamento de franquias
nacional, saltando de R$ 55 bilhões para R$
63 bilhões. O índice superou a previsão que
estimamos no início desse ano e para 2010
esperamos uma projeção de 15%.

Diversos setores do franchising tiveram
bom desempenho. Quase todas as redes
mantiveram seus planos de expansão. A As-
sociação Brasileira de Franchising projetou

um crescimento de 6% no número de uni-
dades franqueadas em 2009. Nesse ano mais
de 80 empresas aderiram ao sistema de fran-
quia no Brasil. Isso representa um total de 76
mil novas unidades franqueadas no período.
Nossas pesquisas apontam que esse número
será confirmado. De modo geral, não houve
descontinuidade de investimentos.

As redes do interior do Estado de São
Paulo, que abrange 645 municípios, fazem
parte deste quadro de sucesso. Segundo
recente levantamento feito pela ABF, com
base nas franquias associadas, o interior en-
globa 33% do total de franquias do Estado
de São Paulo, com destaque para as regiões
de Campinas (20%), São José do Rio Preto
(17%), e cidades como Sorocaba, Jundiaí,
Indaiatuba, São José dos Campos, entre ou-
tras. Atualmente, 31% das redes abertas no
País têm origem em municípios do interior.

As expectativas de expansão dos núme-
ros de lojas em Minas Gerais em 2009 giram
em torno de 8,1%. Para 2010 e 2011, a mé-
dia de crescimento para o estado é de 3,9%
ao ano. O franchising avança para o interior

Após o período de maior recessão econômica,
o mercado de franquia se consolidou como uma
das opções mais adequadas para quem deseja

partir para o empreendedorismo

e o mercado de Minas tem um grande atra-
tivo e deve crescer ainda mais.

Já o Sul do País já é visto como uma das
regiões promissoras para contribuir com o
crescimento do setor nos próximos anos.
De acordo com o mesmo levantamento,
com base nas franquias associadas, o Sul é
responsável por 13,1% de redes no Brasil,
sendo 44% no Paraná, 31% em Santa Cata-
rina e 25% no Rio Grande do Sul. Em fa-
turamento, a região representa 9% de todo
território brasileiro, sendo 80,1% no Para-
ná, 12,1% no Rio Grande do Sul e 7,8% em
Santa Catarina. Atenta a esta demanda a ABF
nomeou no segundo semestre de 2009 uma
diretoria regional no Rio Grande do Sul,
comandada pelo empresário Gustavo Schi-
fino, sob o apoio da Câmara de Dirigentes
Lojistas de Porto Alegre (CDL). O Rio Gran-
de do Sul ocupa 5% das marcas franqueadas
no Brasil presentes no estado, totalizando
aproximadamente 70 franqueadoras.

O saldo geral é que após o período de
maior recessão econômica, de muitas tur-
bulências para quase todos os setores, o
mercado de franquia se consolidou como
uma das opções mais adequadas para quem
deseja partir para o empreendedorismo.
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Text Box
Fonte: Empreendedor, Florianópolis, ano 15, n. 183, p. 50-56, jan. 2010.




