
Rio Franchising espera R$ 100 mi  
Viviane Faver 
 
5º edição do evento, realizado pela seccional fluminense da Associação Brasileira de 
Franchising, reunirá mais de 200 expositoras em espaço de 10 mil metros quadrados do 
Riocentro. Expectativa é de 20 mil visitantes. 
   
A 5a edição da feira Rio Franchising Business, realizada pela seccional Rio de Janeiro da 
Associação Brasileira de Franchising, (ABF-Rio) começa hoje, no Riocentro, e projeta alcançar 
R$ 100 milhões na geração de negócios. Com 10 mil metros quadrados de área total, o evento 
está 50% maior que a edição de 2010, e conta com mais de 200 marcas expositoras. A 
expectativa é de receber mais de 20 mil pessoas interessadas em investir em negócio próprio, 
segundo a presidente da ABF-Rio, Fátima Rocha. 
 
"Esperamos dobrar o lucro da edição passada, que encerrou com R$ 50 milhões. Verificamos 
que o nosso estado tornou- se um polo de oportunidades em nosso País. Ficamos em primeiro 
lugar no recebimento de investimentos estrangeiros em 2010 e já se percebe a mesma 
tendência para este ano. Temos as obras do PAC a todo vapor em razão dos eventos 
esportivos que teremos nos próximos anos. Estamos passando ao lado da crise mundial sem 
sermos atingidos. Nestas oportunidades, o franchising se torna a melhor opção de 
investimento, já que oferece diversos segmentos, além de minimizar riscos, por tratar se de 
negócio já testado. Atualmente, as escolas de idiomas, turismo, hotelaria e alimentação são os 
segmentos mais procurados", aponta. 
 
Neste ano, Fátima conta que aumentaram o número de palestras e temas. A organização 
priorizou a informação sobre o sistema de franchising, imprescindível para se iniciar uma 
pesquisa sobre qualquer tipo de investimento. De acordo com a presidente da ABF-Rio, esse 
tipo de conhecimento é válido para vários personagens do sistema de franquias: franqueado, 
franqueador, consultor, fornecedor, etc. Por isso, cinco painéis diários e gratuitos vão abranger 
todos os assuntos indispensáveis ao mercado de franchising. 
 
Estreante na feira, a Seletti Culinária Saudável, atuando há quatro anos no mercado de 
gastronomia saudável, acelera a expansão da marca pelo Brasil, com focos em cidades 
estratégicas e promissoras, o que inclui o Rio de Janeiro. No fim do último ano, a empresa 
inaugurou seu primeiro restaurante na capital fluminense, no BarraShopping. Por este motivo, 
a rede marca presença no Rio Franchising e investiu cerca de R$ 20 mil para seu estande na 
feira. 
 
"Optamos por participar deste evento porque buscamos bons parceiros para o 
desenvolvimento e sedimentação da marca no mercado carioca, que tem em sua cultura o 
conceito da alimentação saudável, além da alta visibilidade da cidade nos próximos anos por 
conta dos eventos esportivos", conta o idealizador e diretor da empresa, Luis Felipe Campos. 
 
ESTREANTES.  As expectativas com o evento são otimistas. Campos diz que estimam fechar, 
pelo menos, três novas franquias no mercado através desta exposição. "O Brasil vive um 
excelente momento econômico. Nosso objetivo é atingir 150 lojas até 2020, aproveitando o 
crescimento da economia do bem estar e, principalmente, da tendência de alimentação 
saudável que está, cada vez mais, impulsionada pelos esportes nos próximos anos", afirma o 
diretor. 
 
O desejo de expandir para o Rio de Janeiro vem de longa data e foi motivado pelo fato da 
cidade ser a "bola da vez" em eventos que movimentarão milhões, o que torna a região ainda 
mais promissora para geração de excelentes negócios. Os eventos esportivos que a cidade 
receberá, como os Jogos Olímpicos de 2016 e a Copa do Mundo de 2014 são os mais 
promissores para aquecer ainda mais os negócios no Rio de Janeiro. 
 
Além disso, Campos considera o Rio como grande aposta por conta da cidade ser considerada 
o principal ponto de turismo do País, o que possibilita que a rede seja ainda mais reconhecida 
na gastronomia saudável por público de regiões diversas do Brasil, de norte a sul. Para A ut
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completar, ele destaca que o povo carioca é reconhecido em todo o País pelo cuidado com a 
saúde e com o corpo. 
 
"Os cariocas têm muita afinidade com a gastronomia saudável e é este público que o Seletti 
espera atingir. A alimentação saudável é uma tendência que veio para ficar e está se tornando 
um hábito em todas as regiões do Brasil, principalmente no Sudeste", conta Campos, que 
espera encerrar o ano com cerca de 30 unidades Seletti, entre abertas e contratadas, e gerar 
receita na ordem de R$20 milhões. 
 
Já para 2012, a Seletti Culinária Saudável pretende atingir 10 restaurantes na capital carioca e 
já prevê chegar entre 30 e 40 lojas no Estado do Rio de Janeiro nos próximos cinco anos. 
"Para 2013, pretendemos colocar o pé no interior do Estado do Rio de Janeiro, tendo como 
principal foco as cidades de Petrópolis, Volta Redonda e Macaé, uma vez que contam com 
empreendimentos que apresentam histórico de boa performance no segmento de 
alimentação", finaliza Luis Felipe Campos. 
 
Também participando pela primeira vez, a empresa de ensino Easycomp Plus tem foco nas 
regiões de Volta Redonda, Resende, Petrópolis, Angra dos Reis, Araruama, Itaboraí, Cabo Frio, 
Macaé, Campos, São Gonçalo e Baixada Fluminense. O crescimento projetado para o estado 
este ano é de 30%. "Já sentimos aumento na procura de investidores pelos cursos da 
Easycomp Plus, graças aos dois grandes eventos que terão sede no Brasil nos próximos anos. 
Apostamos na feira para apresentarmos um plano de expansão com modelos de franquias 
adaptados para cada região do estado", afirma o diretor executivo da rede, Jaques Grinberg. 
Com investimento total de R$ 47 mil, o módulo é adequado para cidades com até 80 mil 
habitantes e tem incentivos do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e da 
ABF. Outra novidade é a parceria fechada com o Bradesco Franquias para financiar 
franqueados por todo o País. Graças a este convênio, os franqueados Easycomp Plus poderão 
contar com antecipação de recebíveis, pagamentos, software para gestão de caixa, cartão de 
crédito empresarial, folha de pagamento, comprovante salarial eletrônico e consórcio para 
aquisição de imóvel, entre outros benefícios. 
 
Com 19 anos de experiência no setor de educação e capacitação profissional, a marca é uma 
opção com lucro estimado entre 30% e 40% do faturamento. "A Copa do Mundo de 2014 e a 
Olimpíada de 2016 acenderam na população a necessidade de maior preparo para o sucesso 
no mercado de trabalho. Estamos preparados para atender a esta demanda", declara Grinberg. 
 
VETERANOS. A rede Spoleto participa há três anos do evento no Rio e tem a expectativa de 
vender novos modelos de negócios e ampliar a expansão em hipermercados, rodoviárias, 
faculdades, postos de gasolina e shopping centers voltados para as classes A, B e C, além de 
cidades no interior do Rio de Janeiro com mais de 200 mil habitantes, segundo a diretora de 
expansão nacional, Renata Rouchou. "Pretendemos crescer esse ano 30% nas vendas e no 
volume de negócios em comparação à edição de 2010. O investimento para essa participação 
foi de R$ 50 mil com o stand, montagem, folheteria, assessoria de imprensa e outros." 
 
Renata afirma que atualmente a rede tem média anual de 35 inaugurações em todo o País, 
sendo 12% no Rio de Janeiro. O sustentável Spoleto 21 e o Store in store, novidades nessa 
edição, consistem no funcionamento no mesmo imóvel da marca Spoleto com as redes 
Domino's Pizza e Koni Store, todas do Grupo Umbria (empresa de food service verticalizada, 
com três marcas próprias, fábrica e distribuidora, que cresce anualmente dois dígitos de 
faturamento). 
 
No segmento de estética, a rede de depilação Não+Pelo participa pela segunda vez e tem 
expectativa de atender 200 empreendedores por dia de forma individualizada. "Este ano, a 
feira servirá para consolidar ainda mais a expansão no estado. A expectativa é gerar um 
grande volume de negócios, sobretudo após a feira, quando os contatos feitos durante o 
evento deverão gerar novos empreendimentos", ressalta a master franqueada, Janete Cozer. 
Ela lembra que a principal meta não é apenas vender franquias, mas selecionar bons 
franqueados. "O objetivo é fechar 2011 com 40 unidades e acreditamos que a feira nos 
ajudará muito", diz Janete. A ut

iliz
aç

ão
 de

ste
 ar

tig
o é

 ex
clu

siv
a p

ar
a f

ins
 ed

uc
ac

ion
ais

.



No ano passado, a marca foi lançada no Rio de Janeiro durante a edição da Rio Franchising 
Business. Desde então, o escritório de master franquia do Rio de Janeiro começou a operar no 
estado e a rede já soma 13 unidades em apenas cinco meses. A estratégia agora é crescer não 
apenas na capital fluminense, mas também no Grande Rio e em cidades do interior. 
Ela acrescenta que o Brasil é um dos que mais se destacam no mundo, é o terceiro país que 
mais consome serviços e produtos deste setor. É dentro deste mercado promissor que vem se 
destacando a fotodepilação. A Não+Pelo investiu mais de R$ 30 mil para organizar um espaço 
para que o empreendedor consiga conhecer e entender, em detalhes, os serviços oferecidos e 
as vantagens do negócio. 
 
O segmento imobiliário também está presente na Rio Franchising Business. A RE/MAX chegou 
ao Brasil em outubro de 2009. No ano passado, participou pela primeira vez do evento e 
teve grande procura Os bons resultados obtidos em 2011 estimularam a empresa a repetir a 
dose. De acordo com o diretor da Regional Rio de Janeiro, José Américo Huertas, em três anos 
a RE/MAX pretende alcançar 100 franquias. 
 
"Estimamos crescimento de 70% na comercialização de franquias em relação à feira de 
2010. A empresa está muito mais conhecida do que em 2010 e os próprios franqueados 
divulgam no mercado as vantagens de ser da equipe. Possuímos mais de 11 mil imóveis no 
site e 158 franquias comercializadas em todo o País." 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 15 set. 2011, Seudinheiro, p. B-14.   
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