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Fora do mercado financeiro e das instituições diretamente ligadas ao ensino e às
práticas da economia, o Banco Central do Brasil é praticamente um desconhecido,
lembrado pelas pessoas apenas – mensalmente – nas chamadas dos telejornais
dando conta de que “o BC aumentou/diminuiu a taxa Selic em x por cento”.
Decifrar a esfinge criada pelo governo do general Humberto de Alencar Castello
Branco é o trabalho a que se propôs o historiador Eduardo Raposo, pesquisador da
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). O cartel de Raposo
como acadêmico faz jus à ambição: mestre e doutor em ciência política, já havia
abordado a instituição em livro em parceria o também pesquisador Yuri Kasahara. 
Em Banco Central do Brasil – O leviatã ibérico, Raposo oferece um panorama
completo sobre a instituição, desde sua antecessora, a Superintendência da
Moeda e Crédito (Sumoc), e sua relação com as tradições sociais e políticas
do País. O corpo destas tradições é o Estado com 
o qual o povo faz  um pacto para transferir atribuições e compromissos,
tornando-o responsável pela ordem pública, como preconizou o filósofo
Thomas Hobbes em seu clássico tratado Leviatã. 
“Apesar de serem portadoras de uma racionalidade  econômica, legal e contratual,
vinda de seu contato com os temas da modernidade, e de lutarem por suas autonomias e por suas liberdades operacionais
para controlar os instrumentos e as políticas consideradas necessárias para atingir seus objetivos, essas instituições não
poderiam deixar de compartilhar das tradições hierárquicas e corporativas que também fazem parte da formação social e
institucional brasileira”, afirma Raposo, na introdução. 
Com linguagem relativamente simples e quase sem gráficos e tabelas (incomum para este tipo de obra), o autor começa
analisando o que chama de pré-história do BC. Segundo ele, neste período, houve numerosas tentativas de criar um
banco central, mas que “se depararam com os interesses que haviam se estabelecido em torno das atividades do Banco do
Brasil”. Este movimento só teria mudanças já nos estertores da ditadura de Vargas, “no apagar das luzes do Estado Novo”,
com a criação, pelo Decreto-lei 7.293/55 da Sumoc, que abriria o caminho para o Banco Central. 
Quase 20 anos depois, no bojo do que os civis e militares que assumiram o governo após o golpe de 1º de abril de 1964
pretendiam que fosse uma profunda reforma estrutural da economia brasileira, a instituição veio a surgir, no último dia
daquele ano, por meio da lei 4.595. O ambiente reformista do governo Castello Branco, diz Raposo, permitiu a superação
dos impasses que adiavam a sua instalação. A partir daí, o autor radiografa a utilização política do banco nos governos
militares e após a redemocratização, nas gestões de Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso. 
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VIVIANE FAVER

O
mercado de sorve-
tes movimenta
cerca de R$ 2 bi-
lhões por ano no
Brasil, segundo a

consultora do Sebrae Carolina
do Prado Zonaro, e sua expansão
– independente da estação do
ano, o consumo de sorvetes e mi-
lk shakes – vem atraindo muitos
empreendedores. Exigindo in-
vestimento de R$ 115 mil e pro-
metendo retorno em até 24 me-
ses, a Mr. Mix, fundada em 2006,
é especializada em milkshakes. A
empresa possui 37 lojas distri-
buídas pelos estados de São Pau-
lo, Minas Gerais, Rio de Janeiro,
Goiás, Paraná, Ceará e Espírito
Santo. Até o fim de 2012, a rede
planeja chegar a 100 lojas.

A Mr. Mix conquistou este
ano, pela primeira vez, o Selo de
Excelência em Franchising, re-
conhecimento máximo do seg-
mento pela Associação Brasilei-
ra de Franchising (ABF). A em-
presa pretende fechar o ano
com faturamento de R$ 12 mi-
lhões, 40 lojas abertas e 60 entre
instalação e busca pelo ponto. A
rede inaugurou unidade no cen-
tro de Volta Redonda, município
do Rio de Janeiro, e pretende
abrir mais sete franquias ainda
em novembro, em Aparecida de
Goiânia (GO), São Caetano do
Sul (SP), Rio das Ostras (RJ), Lo-
rena (SP), Varginha (MG) e Po-
ços de Caldas (MG).

O sócio fundador da empre-
sa, Clederson Cabral, diz que a
idéia de montar um novo mode-
lo de sorveteria especializado
em milk shakes surgiu da paixão
por sorvetes. “Passei quase um
ano planejando a abertura da
primeira loja. Inicialmente tinha
apenas um paladar exigente co-
mo degustador de sorvete, ex-
periência como vendedor de
sorvete que adquiri na infância,
parte do capital necessário para
abrir a primeira loja, e forte von-
tade de empreender.” Só em
2008 a empresa se tornou aberta
a franqueados, devido à procura
de empreendedores.

Os pretendentes a franquea-
dos passam por um processo se-
letivo no qual é realizado estudo
de perfil do candidato. Toda

análise é realizada, tendo como
base a ficha de pré-qualificação,
documentação e reuniões pre-
senciais no escritório da Mr Mix.
O candidato deve ter perfil em-
preendedor, se identificar com a
marca e querer expandir com a
rede. além de situação financei-
ra compatível com o exigido pa-
ra abertura da loja.

Os franqueados de Sorocaba,
Carmem Padredi e Eduardo De-
milite, inauguraram a loja em
setembro de 2010. Antes disso,
fizeram pesquisas em sites de
franquias, em revistas especiali-
zadas e com pessoas que ti-
nham franquias de outras mar-
cas. “Buscávamos uma franquia
de qualidade e de ótima aceita-
ção do público. A Mr. Mix vem
crescendo muito, expandindo
sua rede e conquistando fran-
queados e clientes”, conta Car-
mem. Eles já estão à procura ou-
tro ponto ideal na  Zona Norte
da cidade, área que esta cres-
cendo muito e abriga 60% da
população da cidade.

Segundo ela, o perfil dos dois
atendia aos critérios pela fran-
quia e não houve nenhum pro-

blema para ser aceito. Carmem
conta que o treinamento da pri-
meira turma de funcionários foi
feito em uma loja-conceito em
Paulínia. Ficaram lá uma sema-
na, aprendendo tudo em rela-
ção à rotina de uma loja. Os de-
mais funcionários, após a inau-
guração, são treinados pelos
próprios colegas, que se tornam
multiplicadores. “Um diferen-
cial muito importante é que o
proprietário da franquia  está
ativamente a frente do negócio,
participa da inauguração das lo-

jas e se mantém acessível a to-
dos os franqueados”, destaca.

A franqueada de Americana,
Renata Pacheco Alleoni, tam-
bém abriu sua loja este ano. “No
fim de 2009, saí da empresa
após 12 anos de trabalho e resol-
vi abrir meu próprio negócio.
Como não tinha experiência co-
mercial ou administrativa, optei
por uma franquia, que poderia
dar o suporte que eu julgava ne-
cessário”, explica. 

O primeiro desafio de Renata
foi escolher o ramo de comércio

em que gostaria de trabalhar.
Foi quando conheceu uma rede
de milkshakes, hoje concorren-
te, e achou interessante a pro-
posta de consumo. A partir de
então, começou a experimentar
todos os milkshakes disponíveis
na sua cidade, de todos os con-
correntes.

“Realizei uma busca pela in-
ternet e encontrei no site do Se-
brae uma entrevista do Cleder-
son Cabral e uma franqueada
dizendo sobre o sucesso do ne-
gócio. Isso me motivou a entrar
em contato telefônico e marcar
uma entrevista com o franquea-
dor. Nessa entrevista, a primeira
coisa que eu pedi foi para expe-
rimentar o produto, quando fui
prontamente levada até uma lo-
ja da rede e tive a confirmação
da excelente qualidade e do pre-
ço justo de mercado que a fran-
quia oferecia.”

Segundo Renata, as entregas
dos insumos são feitas nos pra-
zos pré-determinados e, se ela
necessita de algo extra, é sempre
atendida prontamente. Em qua-
se dois anos na rede, não tem ne-
nhuma queixa do atendimento

e do trabalho dos franqueadores
e de toda a equipe. Neste ano, ela
espera que o faturamento cresça
entre 10% e 15% sobre o resulta-
do do ano passado.

Um pouco mais antigo na re-
de, Fauto Pistarini Gonçalves,
franqueado de Campinas, tem
sua loja há três anos e também
iniciou o negócio via Sebrae.
“Para este ano, acredito que
não terei expansão, mas no iní-
cio de 2012 provavelmente te-
remos mais uma unidade da re-
de em Campinas. Acredito que
este ano o crescimento vá atin-
gir as expectativas entre 10% a
15% em comparação ao ano
anterior”, afirma.

Ele alerta para a importância
da higiene e padronização dos
produtos em uma loja de ali-
mentos. “O funcionário é a ex-
tensão do produto final. Se essas
informações forem absorvidas
pelo candidato fica muito mais
fácil dar continuidade a seu trei-
namento e posteriormente a
sua carreira”, sugere Gonçalves.

Já Marcos Pimentel abriu sua
loja Mr. Mix em 2009. Oito me-
ses depois, em maio de 2010, re-
solveu investir em um quiosque
da marca. “Eu queria um negó-
cio com custos operacionais e
de manutenção reduzidos”, diz.
No modelo tradicional, gastou
R$ 140 mil. No compacto, R$ 120
mil. Em novembro, Pimentel, ou
seja, em prazo de seis meses, já
havia conseguido o retorno do
investimento do quiosque. O re-
torno da loja, instalada, este ano
em um shopping de Rio Claro,
no interior de São Paulo, só deve
vir no meio do ano que vem.

Com a ajuda da rede, ele con-
seguiu negociar um ponto bem
localizado em um shopping de
Campinas para instalar o quios-
que. Como por ali haviam pas-
sado outras redes, já existia es-
trutura de água e esgoto, grande
vantagem para quem opta pelo
setor de alimentação. “Vendo
uma média de 180 milkshakes
por dia. Com isso, calculo que
vou faturar R$ 200 mil este ano”,
diz. Para não ter atritos com o
shopping, ele se esforça para ser
um bom inquilino. “Faço ações
promocionais e tenho estética
de acordo com os padrões dese-
jados”, explica.

SORVETES - Mr. Mix espera chegar ao fim deste ano com 40 lojas abertas e 60 em processo de instalação e escolha do
ponto comercial. Mercado de sorvetes movimenta cerca de R$ 2 bilhões por ano no Brasil, segundo a consultora do Sebrae

Clederson Cabral, fundou a Mr. Mix com ’paixão por sorvetes, experiência como vendedor na infância e parte do capital no bolso’

RAIO X

MR. MIX

£ INVESTIMENTO INICIAL: R$ 115 mil

£ TAXA DE FRANQUIA: R$ 25 mil

£ CAPITAL DE GIRO: R$ 5 mil

£ ROYALTIES: 8,5% sobre as compras

£ TAXA DE PUBLICIDADE: 3% sobre

as compras

£ ÁREA MÍNIMA: 15 a 60m²

£ Nº DE FUNCIONÁRIOS: 4 a 12

£ FATURAMENTO BRUTO: R$ 35 mil

£ LUCRO LÍQUIDO: 17%

£ PRAZO DE RETORNO: 24 meses

£ PRAZO DE CONTRATO: 5 anos

£ RISCO: Baixo. Segundo a consultora,

Carolina do Prado Zonaro, o

produto vende em qualquer época

do ano e agrada a praticamente

todos os perfis de consumidores.

Milk shakes, uma eterna moda
DIVULGAÇÃO/MR. MIX
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Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 17 nov. 2011, Seudinheiro, p. B-12. 




