




exemplo, abriu 52 lojas das marcas Jet Oil, Jet Oil 
Motos e AM/PM, nos três primeiros meses deste 
ano. A tradicional fabricante de roupas íntimas 
Hope vai dobrar o número de franquias em 2011. 
No ano passado, a empresa paulista tinha 55 
lojas nesse sistema. O objetivo é acrescentar 
60 novos franqueados em 2011. Apesar 
de ainda estar concentrado nas áreas de 
alimentação e de vestuário, cada vez mais 

o setor de 
franquias brasilei-
ro se diversifica. 
"Atualmente, você 
encontra franquias 
em virtualmente 
qualquer segmen-
to", diz André 
Fiedheim, sócio-
diretor da Francap, 
consultoria pau-
lista especializada 
em franchising. Há desde clínicas 
odontológicas e de fisioterapia 
até academias especializadas 
para quem tem problemas de 
coluna, passando por lojas de 
piscinas, como a Igui, que de 
17 unidades, em 2009, fechou 
2010 com 351. 

A grande tendência, no 
entanto, são as microfranquias. 
Esse conceito ganhou força 
nos últimos três anos. Trata-se 
de franquias em que o investi-
mento inicial do empreende-
dor é muito mais baixo, quando 
comparado com as franquias 
tradicionais. Em geral, os gas-
tos para começar um empre-
endimento não ultrapassam a 
R$ 50 mil. Nesse caso, as áreas 
de atuação vão desde chavei-
ros até serviços domésticos 
em geral, a exemplo do Dr. 
Resolve, que atua no setor de 
reformas e reparos. No ano 
passado, esse modelo de fran-
quias cresceu 25%, segundo 

dados da ABF. Outra novidade é a interiorização 
das lojas franqueadas, em razão da abertura de 
shoppings centers em médias e pequenas cida-
des brasileiras. Isso tudo não significa que as 
áreas pioneiras ficaram para trás. Ao contrário, 
as tradicionais franquias de alimentação são 
justamente as que mais ganham musculatura. 
Em 2010, o volume de negócios das redes de 
alimentação, que contam com 12 mil lojas em 
operação, atingiu R$ 15,2 bilhões, 39,9% a mais 

do que o ano anterior, e o equivalente a cerca 
de 20% do movimento de todo o setor de franquias. Outro 
destaque foi o setor de acessórios pessoais e calçados. Com 
4,2 mil pontos de vendas franqueados, o faturamento cresceu 
29,9%, o segundo melhor desempenho de 2010. Em seguida, 
ficou o setor de vestuário, com expansão de 29%. 



o começo do ano passado, Regiane Yamauti 
voltou ao Brasil com uma pequena poupança, 
amealhada depois de oito anos de trabalho no 
Japão. Era pouco para abrir um negócio pró-
prio. Além disso, também lhe faltava experiên-

cia como empreendedora. Foi quando Regiane conheceu o 
modelo de microfranquia. Escolheu a Dr. Resolve, pagou 
R$ 35 mil e contratou oito funcionários. Em abril, viu-se 
dona de sua própria empresa de reparos e reformas pre-
diais. Desde 2009, é crescente o número de empreendedo-
res brasileiros que fizeram como 
Regiane e desembolsaram até R$ 50 
mil para tocar seu próprio negócio, 
apoiados por uma marca já existen-
te. Eles fazem parte de um modelo 
que cresceu 25% no ano passado e 
promete repetir o desempenho este 
ano, de acordo com dados da 
Associação Brasileira de 
Franchising (ABF). 

Franquias de baixo investimento 
não são exatamente uma novidade. 
Há anos estão por aí marcas como 
Limpidus, Jani King e Kumon. Em 

geral, elas atuam na prestação de serviços e, em boa parte 
dos casos, o ponto comercial não é importante, o que ajuda 
a reduzir o custo do investimento. O que é relativamente 
novo é o nome microfranquia, repetido há dois anos no 
mercado brasileiro e que deu força a um modelo que se 
torna cada vez mais importante. "Nesse período aumentou 
a oferta e a procura", afirma André Friedheim, sócio-diretor 
da Francap, consultoria paulista especializada em franquias. 

O termo microfranquia ajudou, pois 
atraiu a curiosidade do investidor." 

Foi de olho nesse contingente que a 
Ambev, a maior cervejaria do País, 
lançou o "Nosso Bar". Trata-se de 
uma franquia destinada a pequenos 
empreendedores que desejam atuar 
no segmento de venda de bebidas 
para a classe C. O investimento ini-
cial é de R$ 28 mil e já existem 20 
unidades em teste nos bairros da 
zona sul de São Paulo. 

Os pequenos negócios já represen-
tam 5% das franquias brasileiras, de 
acordo com a ABF. São marcas como 
Zets, do setor de comércio eletrônico, 



que saltaram de 37 unidades para 75 em 2010. A Amigo 
Computador, de manutenção de computadores, pulou de 18 
para 32 unidades. A Tutores, de reforço escolar, já conta 121 
franqueados, contra 108 em 2009. A Emagrecentro, de 
medicina estética, cresceu de 137 para 180 franqueados. E, 
por fim, a Flavored Popcorn, de venda de pipoca, dobrou a 
rede, passando de 22 para 44 unidades. O que há em 
comum nesse modelo de negocios, em comparação com as 
grandes redes de franquias, é que, apesar do baixo investi-
mento, o franqueado recebe um marca com poder de fogo 
muito superior ao que teria se tivesse de começar sozinho. 
Regiane, dois dias depois de abrir o escritório da Dr. Resolve, 
viu sua marca ser citada no programa do Raul Gil, na rede 
SBT. Ato contínuo, recebeu 15 ligações, das quais 10 resulta-
ram em serviços. A empreendedora ainda recebe os pedidos 
de orçamento de quem acessa o site da empresa. Com isso, sua 
área de atuação não se restringe ao bairro de Santana, zona 
norte de São Paulo, podendo atuar com clientes de regiões 
onde não existem outras unidades da rede. 

Outra que também não precisa sair de casa para trabalhar 
é Sônia Maria Sanches, franqueada da Home Angels. Em 
março, depois de desembolsar R$ 15 mil, ela passou a 
atender em home-office os pedidos por profissionais para 
atendimento a pessoas com limitações físicas ou que 

necessitam de companhia, em 
especial idosos. A Home Angels é do 
Grupo Zaiom, que possui outras 
quatro marcas: Tutores, Dr. Faz 
Tudo, Amigo Computador e Dr. 
Jardim. Na feira da ABF 2011, a 
empresa lançou mais duas marcas, 
a Home Depil, de fotodepilação em 
domicílio, e Fale Globish - Inglês 
Global, de idiomas. Todas são 
microfranquias. O que despertou a 

atenção de Sônia foi o apoio dado pela rede. "Em uma 
franquia tem sempre alguém que sabe dar uma solução, 
alguém com mais experiência", diz. 

Essa é a principal vantagem das microfranquias: serviços 
padronizados. Antes restrito a prestadores sem referência, 
o segmento agora oferece funcionários uniformizados e trei-
nados, que dão nota fiscal e depois ligam para fazer o pós-
venda. A experiência também pode ser um apren-
dizado para o dono da empresa. "Alguns veem 
como um estágio para algo maior no futuro", 
diz Friedheim. Regiane é uma das inte-
gram esse grupo. "Um dia posso fazer 
desse negócio uma grande construtora." 



m 2007, o empresário gaúcho André 
Krai, de 40 anos, perdeu o avião que o 
traria de volta ao Brasil depois de uma 
viagem à China. Por conta disso, pre-
cisou pegar outro voo com uma escala 

de 12 horas em Cingapura. O que parecia uma 
"grande cilada" (versão anos 2011 para a velha e 
boa expressão "grande mico") acabou se tornan-
do o passo inicial para a guinada de sua vida pro-
fissional. No país asiático, uma loja instalada 
dentro de um boxe de metal lhe chamou a aten-
ção. Krai, que já era proprietário de uma peque-
na grife de roupas, a Intuição, vislumbrou a pos-
sibilidade de montar uma rede varejista em um 
formato prático, rentável e barato. "Depois que 
vi aquela loja não consegui tirar a ideia da cabe-
ça", diz ele à DINHEIRO. 
Ao chegar ao Brasil, o 
empresário percebeu 
que a melhor alternativa 
era a utilização de contê-
ineres usados. Com esses 
equipamentos, ele abriu 
as primeiras seis lojas na 
região Sul: três em Santa 
Catarina e o restante no 

Rio Grande do Sul. O 
investimento de R$ 3 
milhões acabou desper-
tando a atenção dos ami-
gos. No ano passado, 
um deles pediu 
para replicar o 
modelo 

em Joinville, no norte de Santa Catarina. Essa 
unidade foi embrião do projeto de franquia da 
Container Ecology Store, que já conta com 40 
lojas espalhadas pelo País. A expectativa é de 
crescer 142%, fechando o ano com 97 unidades e 
um faturamento de R$ 40 milhões. 

O crescimento será facilitado pelo modelo 
de negócio criado pelo empreendedor. A come-
çar pelo baixo investimento: entre R$ 100 mil e 
R$ 250 mil. Todo o processo é feito pela equipe 
comandada por Krai. Da licença na prefeitura e 
aluguel do terreno até a montagem da unidade. 
Ao franqueado cabe apenas assinar o cheque e 
abastecer a loja com peças feitas por grifes ca-
suais e descoladas. A taxa de franquia é de até 
R$ 2 mil por mês. Carina Lima, que administra 

uma loja Santa Maria 
(RS), foi uma das pri-
meiras a embarcar 
nesse projeto. "Ao todo 
investi R$ 350 mil, e o 
retorno aconteceu em 
apenas cinco meses", 
afirma a empresária 
que fatura R$ 70 mil 
líquido por mês. Para 
viabilizar o projeto, 
Krai possui bases espa-
lhadas em sete portos 
brasileiros, onde os 
contêineres são prepa-
rados para receber o 
mobiliário. 

Depois de se fir-
mar no segmento de 



franquias de roupas, Krai, agora, mira o setor 
hoteleiro. A idéia é utilizar o mesmo conceito 
das lojas. As três primeiras unidades serão inau-
guradas em novembro em São Paulo e Ribeirão 
Preto, em São Paulo, e Macaé, no Rio de Janeiro. 
Os hotéis terão entre 24 quartos e 128 quartos. O 
custo de cada unidade varia de R$ 700 mil a R$ 3 
milhões. Já o retorno do investimento não será 
tão rápido quanto o de uma loja Container. Krai 
imagina que o lucro bruto será de R$ 70 mil. "E 
um investimento de longo prazo", afirma o gaú-
cho, que pretende fechar 2012 com 30 hotéis. As 
diárias deverão custar R$ 70. Para Silvio Laban, 
professor de marketing do Insper, o grande desa-
fio de Krai, será acertar o púbico-alvo. "O País 
está precisando de hotéis populares, principal-
mente para quem viaja a trabalho", diz ele. 

O momento de apostar nesse nicho, ao que 
parece, não poderia ser mais apropriado. A taxa de 
ocupação média da rede hoteleira hoje, está em 
85%, no Rio de Janeiro, e 70%, em São Paulo. A 
ampliação dos negócios em cidades do eixo Norte-
Nordeste vem fazendo com que os profissionais 

viagem mais. E é nesse nicho 
que Krai deveria mirar, de 
acordo com Roberto Fialkovits, 
professor de negociação 
empresarial da BBS Bussines 
School. "Oferecendo um bom 
custo/benefício, ele pode fazer 
convênio com empresas para 

atender executivos que 
viajam constante-

mente", afirma 
Fialkovits. 



Paranaguá (PR) e 
Canoas (RS). Mais um 
indício do crescimento 
do número de fran-
quias no interior do 
Brasil é o fato de que, 
dos 124 shoppings em 
construção, 80 deles 
estão localizados em 
cidades fora de gran-
des centros urbanos. 

Atualmente, 80% dos restaurantes e lanchone-
tes em uma praça de alimentação desses empre-
endimentos são operados por franqueados. 

Apesar da interiorização das franquias, 
ainda há muitas oportunidades nas capitais bra-
sileiras. De acordo com especialistas, a Copa do 
Mundo, em 2014, e a Olimpíada do Rio de 
Janeiro, em 2016, são dois eventos que são atra-
tivos para uma série de setores. "Esses eventos 
esportivos darão impulso aos serviços voltados 
para o atendimento da população", diz Cláudia 
Bittencourt, sócia da Bittencourt Consultoria, 
especializada em franquias. Cláudia acredita 
que atividades como alimentação 
rápida, transporte, tradução, 
turismo, hotéis, acomoda-
ções e pousadas são bons 

iripiri, no interior do Piauí, é o quarto maior município do Estado, 
com 62 mil habitantes. Nessa pequena cidade, chama atenção a 
presença de algumas marcas. Lojas da fabricante têxtil Hering e o 
Centro Educacional Damásia de Jesus, de ensino a distância, estão 
lá. A Cacau Show, do ramo de chocolates, procura interessados em 

fazer negócios no local. Piripiri representa a nova fronteira do setor de fran-
quia brasileiro, que começa a explorar pequenas e médias cidades. Há um 
vasto e crescente mercado fora das capitais que já começou a ser descoberto 
pelas redes de franchising. O grupo hoteleiro francês Accor, por exemplo, tem 
por hábito administrar diretamente a maior parte de seus hotéis, mas decidiu 
apostar na franquia como forma de crescer fora dos maiores centros urbanos. 
Atualmente, conta 15 com franquias das bandeiras Ibis e Novotel. A abertura 
de outras 23 está em estudo. A rede Formule 1, de tarifas mais populares, tam-
bém deve aderir ao modelo. Nos próximos cinco anos, novos hotéis vão surgir 
em cidades como Suape (PE), Vitória da Conquista (BA), Piracicaba (SP), 



negócios para os próximos anos. É o caso 
do grupo espanhol Marsans Viagens, que 
tem produtos específicos para eventos 
desse porte. "Queremos chegar em 2014 
com 200 pontos de venda", diz Jaime 
Abraços, diretor comercial da empresa. 
Hoje, a empresa vende seus pacotes de 
viagem em 40 lojas e deve abrir mais 20 
até o final do ano. 

Outro setor que deve se beneficiar 
desses dois eventos esportivos inter-
nacionais são as escolas de 
inglês. Explica-se: o Brasil 
tem um dos mais baixos 
níveis de proficiência da lín-
gua inglesa, de acordo com 
pesquisa realizada com dois 
milhões de estudantes do 
idioma pela agência de inter-
câmbios Education First. Das 
44 nações analisadas, o País 
ficou na 31a posição. A rede 
Fisk, que conta com mais de 
mil unidades, entre próprias 
e franqueadas, lança em julho 
um produto chamado de 
"May I help you?" para trei-
nar intérpretes, taxistas, gar-
çons e outros profissionais de 
atendimento. O objetivo da 
Fisk é abrir 50 unidades por 
ano. "Só não aumentamos 

esse número, porque faltam 
profissionais", diz Christian 
Ambros, diretor da Fundação 
Fisk. A CNA, que atualmente 
tem 637 unidades, e o CCAA, 
com 774, também planejam 
ampliar suas redes. 

A união desses fenômenos 
- a expansão para o interior e 
eventos esportivos internacio-
nais - deve dar grande impulso 
às franquias do grupo Multi, 
donos das marcas de escolas de 
inglês e informática Wizard, 
Yázigi, Skill e Microlins, entre 
outras. Nas capitais, Carlos 
Wizard Martins, presidente do 
Grupo Multi, planeja lançar 70 
novas unidades até o final de 
2012. Simultaneamente, ele 
vem se encontrando com 
governadores da Bahia, do Rio 

de Janeiro e de Pernambuco, para conven-
cê-los de que, sem estrutura de atendi-
mento adequada, será impossível receber 
os 800 mil estrangeiros que virão ao Brasil 
para assistir à Copa do Mundo e à 
Olimpíada. Fora das capitais, Martins é 
mais ousado. "Vamos lançar 300 escolas 
no interior do País até 2012", diz. O execu-
tivo busca alcançar com suas franquias a 
população de baixa renda em cidades com 
100 mil habitantes. O grupo Multi cresce 
entre 20% e 25% ao ano. Martins quer 
chegar em 2015 com 5 mil escolas no total. 
Hoje, são 3,2 mil unidades. A maior parte 
desse crescimento virá do interior. 
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