


SINAL AMARELO 
O preço baixo no investi

mento e a oportunidade 

de ter um negócio em 

localização privilegiada 

salta aos olhos do empre

endedor, mas é importan

te não deixar de avaliar 

os contratos dos shop-

pings que costumam ser 

de prazos curtos ou até 

mesmo indeterminado. 
Por isso, não faça disso 
um problema, mas aten
ção com as cláusulas do 
contrato. 

No entanto, outras op
ções de lugares podem 
ser uma boa saída para 
quem não quer enfrentar 
problemas. Locais como 

universidades, hospitais, 
postos de gasolina, pré
dios comerciais e até mu
nicípios que não supor
tam lojas podem receber 
quiosques. 

A escolha do ponto pre
cisa ser cuidadosa. É im
portante ter o momento 
de consumo. 

s quiosques estão conquis
tando cada vez mais espa
ços nos corredores dos gran
des centros comerciais e de 

transporte, mas além dos clientes, eles 
chamam, principalmente, a atenção de 
empreendedores que buscam negócios 
compactos, ou seja, com investimento e 
manutenção relativamente mais baixos 
que uma loja normal. 

Com esse modelo de franquias, os 
quiosques também entram na tendên
cia e tornam-se uma primeira opção pa
ra quem quer, por exemplo, testar uma 
ideia de negócio, avaliar resultados, ajus
tar as dificuldades e até mesmo ter um 
retorno rápido. 

Para o presidente da Associação 
Brasileira de Franchising do Rio de 
Janeiro (ABF-Rio), Alain Guetta, essa é a 
melhor forma de equação financeira pa
ra um negócio franqueado. "Os quios
ques têm múltiplas vantagens financeira 
já que os custos de operação são meno
res. Para se ter uma ideia, basta compa
rar a visibilidade que tem um quiosque 

de sucos na esquina, ou no encontro de 
corredores de um shopping com o da 
praça de alimentação", explica Guetta. 

Com esse formato, o diferencial da al
ta visibilidade e da facilidade de acesso 
retornam em forma de larga captação 
de clientes. Com a possibilidade de um 
atendimento em 360 graus, a tendência é 
promover um desempenho melhor que 
o de um loja convencional. "A redução 
do modelo vale a pena porque reduz o 
investimento e os custos fixos. O retorno 
fica ainda maior", diz Guetta. 

IMPLANTAÇÃO, 
OPERAÇÃO E RESULTADO 
O custo da implantação do negócio 

também é atrativo. Para fixar um quios
que não é necessário o pagamento de lu
vas e condomínio, como acontece com 
as lojas nos shopping, mas somente um 
contrato de adesão e aluguel. Outro pon
to importante é que o quiosque tem uma 
área de 3m a 16m e exige menos infraes-
trutura e menor volume de estoque. 

Com dois fatores tão importantes, o 
resultado pode ser bem rentável para 





quem escolhe esse tipo de empreendi
mento. A presença em um local de gran
de visibilidade, o giro de comercializa 
ção pode ser maior, promovendo, então, 
o rápido retorno do investimento. Claro 
que para o sucesso do negócio, é essen
cial que o investidor faça a boa escolha 
do produto e uma cuidadosa análise 
de mercado. "Imagine que com o preço 
de uma loja, é possível montar até três 
quiosques", avalia Guetta. 

Além do baixo custo, outra vantagem 
é estar em espaços que a loja não chega
ria, como terminais de ônibus e estações 
do metrô, por conta de questões como 
tamanho ou viabilidade financeira. 

QUIOSQUE PARA 
DIVERSIFICAR 
A rede de lanchonetes MegaMatte, 

por exemplo, é uma das franquias que 
decidiu investir no modelo de quios
ques. Há mais de 15 anos no mercado e 
com 77 unidades franqueadas abertas, 
a empresa percebeu que o baixo custo 
e a alta rentabilidade do modelo, junto 
da mobilidade, são algumas das vanta
gens para quem quer ser um franqueado. 
Para o diretor de desenvolvimento da re
de, Rogério Gama, a adaptação para vá
rios locais como shoppings, academias e 
mercados é uma ótima opção para quem 
deseja entrar nesse segmento sem en

frentar muitos riscos. 
O investimento inicial também é um 

diferencial, já que os custos para come
ço de operação giram em torno de R$30 
mil e R$150 mil , enquanto os de uma lo
ja não sai por menos de R$250 mil . "Os 
quiosques representam hoje um novo 
modelo de franquia, com opções de in
vestimento inicial mais barato e maior 
disponibilidade para ponto de venda", 
ressalta Gama. 

Pensando além, a empresa também 
já lançou um modelo de loja compac
to. A diferença deste em relação aos já 
existentes (loja master e compacta) es
tá na facilidade de adaptação a espaços 
reduzidos e por ficar bastante visível ao 
consumidor. A franquia compacta re
quer espaço físico entre 45m 2 e 55m 2 e 
investimento de R$185 mil , enquanto o 
formato master exige espaço mínimo de 
60m 2 e investimento de R$250 mil. Já os 
modelos tipo quiosques necessitam de 
16m2 e custam R$120 mil. O retorno no 
investimento é obtido em 24 meses de 
funcionamento. 

FUNCIONALIDADE 
A D'pil, da área de estética, despon

ta com uma dinâmica diferente de tra
balho. Um dos principais diferenciais é 
a estratégia de funcionamento da fran
quia. "É possível abrir uma franquia 

D'pil em uma área pequena de 35m 2 

(com recepção, sala de comportamen
to e banheiro), precisando adaptar 
apenas a parede e o chão. São neces
sárias apenas três pessoas: um geren
te, que pode ser o próprio franqueado, 
recepcionista e uma técnica de depila
ção", explica o gerente comercial da re
de, Fábio Marcantônio. 

O investimento inicial é de R$85 mil 
reais envolvendo máquina, mobiliário 
(sala de depilação e recepção), treina
mento inicial, cremes hidratante, mate
rial de divulgação e ambientação. O tem
po previsto de retorno é de 10 meses. 

Para o empreendedor que deseja co
meçar o negócio em um shopping cen-
ter, por exemplo, o preço do aluguel des
ses pontos varia de R$900,00 a R$1200,00 
por metro quadrado, na cidade de São 
Paulo. Um quiosque tem no mínimo 2m 2 

e pode chegar a 15m2. 

ATENDIMENTO 
Em um espaço mais compacto, o 

modo de atender os clientes também 
muda, principalmente pela reação de
les. A loja intimida e gera um ambien
te que acolhe as pessoas. Já no quiosque 
o atendimento é mais rápido e direto. 
Além disso, como o espaço é reduzido, 
a quantidade de funcionários também é 
menor. G@N 
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