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Gisele Tamamar

Opção para um lanche rápido,
os salgadinhos fritos ou assa-
dos são atualmente as apostas
de três redes de franquia, que
esperam lucrar alto com o gos-
to do brasileiro pelas coxinhas,
bolinhas de queijo e bolinhos
de bacalhau.

A Coxinha Du Chef é a mais
recente aposta nesse segmento.
Especializada em minicoxinhas
doces e salgadas, servidas em
um cone, a marca tem três lojas
próprias em São Paulo e come-
ça agora sua expansão por meio
do modelo de franquias.

A marca foi criada no começo
deste ano por três amigos: Ro-
drigo Mendes, Renato Iarussi e
Roberto Minelli. Os dois primei-
ros empresários tinham um res-
taurante, mas queriam um negó-

cio com apelo mais popular e
ganharam a ajuda de Minelli na
sociedade. “Dentro da tendên-
cia de lojas com um único pro-
duto, pensamos na coxinha,
que é culturalmente conhecida
pelo brasileiro”, conta Mendes.

O diferencial da rede é a prati-
cidade. “São servidas 12 minico-
xinhas em um cone para o clien-
te não perder tempo e sair co-
mendo pelo caminho”, disse
Mendes. Os sabores passam pe-
lo tradicional frango, mas há
uma versão de bife à parmegia-
na. Os empreendedores tam-
bém criaram a coxinha doce, de
brigadeiro ou doce de leite, fei-
ta com uma massa mais adocica-
da, inspirada nos churros.

O investimento para forma-
tar a franquia, abrir a fábrica e
três lojas chegou a R$ 1,5 mi-
lhão. A expectativa do trio é
abrir mais duas unidades pró-
prias e três franquias ainda em
2013 para fechar o ano com fatu-
ramento de R$ 1 milhão. Atual-
mente, uma loja está instalada
próxima à Praça da República e
outras duas no bairro de Santo
Amaro, em São Paulo.

A expectativa de crescimento
é alta para o ano que vem e a
meta é inaugurar 100 novas lo-
jas. Abrir uma unidade da Coxi-
nha Du Chef custa R$ 110 mil,
com faturamento médio men-
sal estimado de R$ 40 mil e lu-
cratividade de 15%.

Também em São Paulo, a re-
de Salgados do Brasil é outra
que aposta em um cardápio
mais variado, que inclui sabo-

res especiais como camarão
com Catupiry. A marca nasceu
com atuação no delivery, mas
passou por uma reformulação e
trabalha atualmente a instala-
ção de lojas e quiosques, que po-
dem ou não fazer entregas.

No início, apenas com o deli-
very, os minisalgados represen-
tavam 80% das vendas e as op-
ções maiores, 20%. Com o in-
vestimento em lojas e quios-
ques esse porcentual se inver-
teu. E Braga também planeja in-
cluir uma linha de sobremesas
na rede em outubro.

A rede conta com três unida-
des e quer dobrar esse número
ainda em 2013. Para 2014, o pro-
prietário da franquia, Edson
Braga, espera inaugurar mais
20 pontos. O investimento ini-
cial para uma loja pode chegar a

R$ 290 mil. Já para o quiosque,
o interessado precisa desembol-
sar até R$ 160 mil.

Grandes redes como o
Habib's também enxergaram o
potencial desse mercado. O gru-
po tem a marca Box 30, que pre-
tende ganhar espaço dentro do
conceito de refeições rápidas.
Inicialmente, o Box 30 vendia
basicamente salgados.

Atualmente, o cardápio foi
ampliado e contempla massas e
saladas. “Percebemos uma boa
fatia de clientes no horário do
almoço e resolvemos explorar
essa situação. Agora temos op-
ções desde o café da manhã até
refeições rápidas”, afirma a ge-
rente de franquias do Grupo
Habib's, Aurelisa Pereira.

A rede conta com dez unida-
des e espera assinar entre dois

e quatro contratos ainda este
ano. O investimento inicial não
será inferior a R$ 350 mil. “Sem-
pre cuidamos muito da expan-
são, dentro de um plano mais
contido. Escolhemos locais es-
tratégicos e lojas bem posicio-
nadas”, diz Aurelisa.

Análise. De acordo com o dire-
tor da consultoria Francap, An-
dré Friedheim, por se tratar de
produto com custo unitário bai-
xo, as franquias da área preci-
sam escolher bem o ponto de
instalação: locais com grande
fluxo de pessoas o dia todo.

“É preciso ter muito giro, um
alto volume de vendas para sus-
tentar a operação”, pontua.

O consultor não vê a tendên-
cia da alimentação saudável co-
mo impeditivo para o avanço

desses negócios. “(A alimenta-
ção saudável) é uma tendência,
mas nos dias de hoje é mais na
teoria do que na prática. No fu-
turo, as pessoas vão se preocu-
par mais e pode ser uma amea-
ça”, afirma.

A rede Coxinha Du Chef está
atenta a essa tendência e estuda
uma solução para “fritar” o sal-
gado sem usar óleo – uma linha
industrial que utiliza o vapor.
“É uma solução para aumentar
a abrangência e a longevidade
do negócio”, afirma Mendes.

MAIS NA WEB
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As micro e pequenas empresas
terão, até maio do ano que vem,
um diagnóstico de como pode-
rão ampliar os negócios com os
governos do Distrito Federal,
do Ceará, de Minas Gerais, do
Pará e do Rio Grande do Sul.

O Sebrae fechou acordo com
o Conselho Nacional de Secre-
tários de Estados de Adminis-

tração para identificar as opor-
tunidades em compras públi-
cas. Os trabalhos começaram
este mês e a expectativa é fazer
um levantamento do que o po-
der público mais procura e das
atividades com maior carência
de fornecedores.

A Lei Geral da Micro e Peque-
na Empresa, sancionada em
2006, prevê um tratamento di-
ferenciado aos pequenos negó-
cios nas licitações de até R$ 80
mil e participação de até 30%
dos contratos com grandes for-
necedores quando existir a ne-
cessidade de subcontratações.

De acordo com o Sebrae, se a
lei fosse aplicada nas esferas
municipal, estadual e federal, a
receita das micro e pequenas

empresas com vendas públicas
abocanharia R$ 120 bilhões dos
atuais R$ 400 bilhões gastos
anualmente.

A aplicação da legislação nas
compras do governo federal fez
com que a participação das mi-
cro e pequenas empresas subis-
se 531% em dez anos, de R$ 2,9
bilhões, em 2009, para R$ 15,4
bilhões, em 2012. A fatia dos pe-

quenos negócios nas compras
federais hoje está em 21%.

Municípios. Nas administra-
ções municipais, a situação é
bem diferente. Segundo o Se-
brae, 1.173 prefeituras colocam
a lei em prática. Outras 3.977
avançaram na regulamentação,
mas ainda não a implementa-
ram. O ritmo de implementa-
ção da lei está atrelado à priori-
zação do tema nas agendas mu-
nicipais. Junto com o levanta-
mento, o Sebrae fará um traba-
lho de conscientização sobre a
importância dos pequenos ne-
gócios nas licitações.

O presidente do Sebrae, Luiz
Barretto, acredita que, com es-
se diagnóstico, haverá uma

aproximação entre ofertantes e
compradores. “Quando uma
prefeitura ou governo contrata
uma micro ou pequena empre-
sa, o dinheiro da cidade conti-
nua dentro na cidade. Isso gera
mais renda e emprego.”

A ideia de Barretto é “sociali-
zar” iniciativas que já estão dan-
do certo. Em Barra do Ribeiro,
na região metropolitana de Por-
to Alegre, Wagner Lima conse-
guiu vencer licitação para forne-
cer R$ 15 mil mensais em carnes
de segunda e ovos para a Peni-
tenciária Estadual de Guaíba.
Desde maio, quando passou a
ter o governo estadual como
cliente, a receita mensal da Ca-
sa de Carnes Vitória subiu 15%.

Para dar conta do trabalho, a

empresa contratou mais um
motorista e planeja participar
de outras licitações este ano pa-
ra fornecer os produtos a mais
quatro presídios da região.

Para isso, Lima sabe que é ne-
cessário que as contas do negó-
cio estejam em dia. A Casa de
Carnes Vitória venceu o pregão
preferencial depois que a em-
presa vencedora, que não era de
pequeno porte, foi inabilitada
justamente porque não dispu-
nha de um dos documentos de
habilitação.

De acordo com o empresá-
rio, a administração estadual
exige que o açougue compre os
peixes de pescadores ou pisci-
cultores locais. “É uma corren-
te que faz todo mundo ganhar”,
diz o microempresário. Segun-
do Lima, uma das principais
vantagens de fornecer para o go-
verno é o pagamento em dia.

No cardápio,
até coxinha de
brigadeiro

Governo vai ajudar PMEs a exportar
União faz acordo com bancos para facilitar acesso de empresas de pequeno porte a operações de crédito voltadas a vendas para o exterior

Micros tentam garantir prioridade em licitações

Leia os detalhes das
franquias na versão

digital desta matéria
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Depois de longa negociação
com os bancos comerciais, o
governo federal vai facilitar a
concessão de garantias da
União para operações de cré-
dito às exportações das mi-
cro, pequenas e médias em-
presas. A medida deve ajudar
as vendas externas desse gru-
po de companhias, que tem
maior dificuldade de apresen-
tar aos bancos garantias sufi-
cientes para comprovar que o
financiamento será honrado
mesmo se acontecer algum

problema no pagamento das
exportações.

O Ministério da Fazenda con-
cluiu o desenho de um certifica-
do de garantia, uma apólice, pa-
ra segurar as operações de crédi-
to à exportação com prazo infe-
rior a dois anos, beneficiando as
empresas menores. Hoje, o go-
verno concede o seguro somen-
te para operações com prazos
superiores a dois anos, o que di-
ficulta o acesso ao mercado in-
ternacional das empresas pe-
quenas que produzem, por
exemplo, bens de consumo. Os
instrumentos de garantia, co-
mo o aval bancário, custam mui-
to caro para essas empresas.

O seguro de crédito é uma for-
ma de garantia contra a inadim-

plência do importador em finan-
ciamentos à exportação. O segu-
ro é lastreado nos recursos do
Fundo de Garantia às Exporta-
ções (FGE), do governo fede-
ral. A Fazenda emite os certifica-
dos de garantias e a Seguradora
Brasileira de Crédito à Exporta-
ção (SBCE) presta assessoria
ao governo na concessão das ga-
rantias de crédito, calculando
os prêmios e analisando a viabi-
lidade das operações.

Segundo o secretário adjunto
de Assuntos Internacionais do
Ministério da Fazenda, Rodrigo
Cota, o novo certificado aguar-
da apenas parecer da Procura-
doria Geral da Fazenda Nacio-
nal (PGFN) para começar a ser
oferecido às empresas, o que de-

verá ocorrer em breve. Ele expli-
cou que houve uma longa dis-
cussão com os representantes
do bancos e da Federação Brasi-
leira de Bancos (Febraban) so-
breos termos do certificado. De-
pois do parecer aprovado, a SB-
CE irá colocar em operação um
sistema que permitirá a emis-
são desse certificado para que
os bancos possam operar.

Cota explicou que a medida
permite que as exportações de
bens mais baratos, como rou-
pas e calçados, possam ser fi-
nanciadas pelos bancos comer-
ciais com garantias da União. Se-
gundo ele, o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES) atua basica-
mente nas operações de longo
prazo.

Para o secretário de Competi-
tividade e Gestão da Secretaria
da Micro e Pequena Empresa,
Carlos Leony, a decisão do go-
verno de aperfeiçoar o FGE ga-
rantirá às empresas de menor
porte condições para disputar
espaço no mercado internacio-
nal. “Elas lutamhoje com barrei-
ras muitas vezes intransponí-

veis para exportar, o que não
propiciou às microempresas in-
gressarem na globalização.”

A Secretaria da Micro e Peque-
na Empresa está trabalhando
para implantar num prazo de
até um ano o Portal Empresa
Simples, que entre outras medi-
das, vai criar uma praça eletrôni-
ca de comércio internacional.
Batizado de “Simples Interna-
cional”, o espaço proporciona-
rá negociações diretas entre mi-
cro e pequenas empresas de lín-
guas portuguesa e espanhola.

Segundo dados do IBGE, as
micro, pequenas e médias em-
presasrepresentam 20% do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) brasi-
leiro e respondem por 60% dos
empregos no País.

Sócios. Roberto Minelli e Rodrigo Mendes (direita) investiram R$ 1,5 milhão em rede que tem até coxinha de brigadeiro

Coxinha Du Chef quer
ganhar mercado com
minisalgados servidos no
cone e espera abrir 100
unidades em 2014

● Mais segurança
Além do valor relativamente alto
em relação às vendas no varejo,
os contratos com a administra-
ção pública costumam oferecer
outra vantagem às pequenas em-
presas: pagamentos em dia.

● Cuidado

● Peso na economia
As micro, pequenas e médias
empresas brasileiras são respon-
sáveis por mais da metade dos
empregos oferecidos no Brasil.
Elas também respondem por
20% do PIB brasileiro.

Segundo o Sebrae, se
a lei fosse seguida à risca,
receita com vendas para
administração pública
chegaria a R$ 120 bi

Como inovar? fornecedores? Concorrência? Calma.
Acesse o portal de educação 
A distância do sebrae. E o melhor de tudo: é grátis.

Especialistas em pequenos negócios / 0800 570 0800 / sebrae.com.br
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“Por se tratar de produto
com custo unitário baixo, as
franquias precisam escolher
bem o ponto, que precisa
estar em um local com
grande fluxo de pessoas”
André Friedheim
DIRETOR DA FRANCAP
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 10 set. 2013, Economia & Negócios, p. B16.




