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Franquias ‘verdes’ chegaram paraficar

Empreendedormudade setor
após serbaleado duranteassalto

O custo para abrir uma franquia
varia de R$ 165 mil a R$ 280 mil,
com retorno do investimento
previsto para até 36 meses.

Investimento inicial de R$ 250
mil para uma loja de 60 metros
quadrados. O faturamento
médio mensal é de R$ 120 mil.

Franqueado administra o site e
pode montar um ponto de venda
itinerante (mobília desmontável).
O investimento é de R$ 20 mil e
o faturamento de até R$ 12 mil.

Há três modelos de negócios
com investimento entre R$ 90
mil (loja pequena) e R$ 350 mil
(com espaço para eventos).

“Não somos
uma empresa
de lançar
produto da
moda. Focamos
na necessidade
do cliente”
Ricardo Cruz, fundador
da Nação Verde
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A sustentabilidade e a preocupa-
ção do consumidor com o bem-
estar impulsionam a populariza-
ção das franquias ligadas a essa
tendência. “É um mercado que
tem potencial de crescimento
muito amplo e as redes estão só
começando”, destaca Lyana Bit-
tencourt, diretora de marke-
ting e desenvolvimento do Gru-
po Bittencourt, especializado
em franchising. Mas mesmo
diante de um setor promissor,
Lyana aponta alguns pontos im-
portantes que o investidor deve
prestar atenção. “Como algu-
mas operações têm conceitos
semelhantes, é preciso avaliar o
que pode distinguir uma marca
da outra”, afirma.

De acordo com a especialista,
o interessado deve prestar aten-
ção, por exemplo, no diferen-
cial competitivo apresentado
pela marca, qual empresa tem o
melhor relacionamento com o
cliente, onde o engajamento da
marca nas redes sociais é mais
presente e qual a cultura im-
pregnada na organização.
“Quem tem o poder de decisão
na mão é o consumidor. O que
vai definir qual marca ele vai
comprar é o seu relacionamen-
to com a empresa e onde ele se
sente melhor”, completa.

O administrador Daniel Ba-
gueira Leal Coelho trabalhou
em grandes empresas, mas sem-
pre teve vontade de ter seu pró-
prio negócio. Ele nasceu em

Franca, no interior de São Pau-
lo, onde a marca Ponto Natural
começou suas atividades. “Sou
muito ligado aos esportes, quali-
dade de vida. Quando fui visitar
a loja foi amor a primeira vista.
Gostei do layout, dos produtos.
Achei que o negócio tinha tudo
a ver comigo e com a minha noi-
va (na época)”, afirmou.

Daniel conta que investiu, no
ano passado, R$ 250 mil para
abrir uma unidade da empresa
na cidade de Blumenau, onde
mora atualmente com a mu-
lher, Carolina Vicenti.

“As lojas do setor, na maioria
dos casos, são pequenas e falam
para o consumidor ler o rótulo.
Temos 85 metros quadrados de
área de venda e queremos nos
posicionar com um atendimen-
to personalizado. Muitas pes-
soas não sabem para que ser-
vem os produtos e precisam de
orientação”, conta o franquea-
do, que tem planos de abrir
mais lojas em Santa Catarina.

A opção do casalFabio Cicero-
ni e Andrea Levorin foi abrir
uma franquia da rede Mundo
Verde em São Paulo.

“Pesquisamos várias opções
que tinham a ver com o nosso
perfil, desde Havaianas até Ima-
ginarium. Escolhemos a Mun-
do Verde porque concordamos
com o conceito e a marca já é
consolidada no mercado”, con-
ta Ciceroni. Ele também inves-
tiu R$ 250 mil para abrir a unida-
de, localizada no bairro da Pom-
peia, zona oeste da Capital.

A loja fica em uma avenida
com grande fluxo de pessoas e
na frente de um hospital. “Um
dos pontos principais na hora
de abrir é a localização”, aconse-

lha Ciceroni, que demorou oito
meses para definir o local de ins-
talação da unidade.

Opções. Na franquia Ama Ter-
ra, os destaques ficam por con-
ta dos produtos ecológicos e
sustentáveis – fabricados com
matéria-prima reciclada, reno-
vável ou em fibras naturais, por
exemplo. Com investimento de
R$ 20 mil, o franqueado pode
trabalhar de casa e administrar
uma loja virtual customizada
com a marca, que se responsabi-
liza pela entrega.

“A rede tem uma variedade
boa de produtos e o investimen-
to não era tão alto. Basicamente
depende do meu esforço”, con-
ta o administrador Juarez Fer-
reira – ele abriu uma franquia
em julho. Além das vendas onli-
ne, o franqueado pode aumen-
tar os lucros com a venda no ata-
cado. “Se eu fosse fazer investi-
mento em estoque, ele seria em
torno de R$ 80 mil em produ-
tos. Mas trabalho com estoque
virtual. Tenho crédito e confor-
me vou vendendo o valor é abati-
do”, explica Ferreira.

Quem tem seu próprio negócio é um especialista. 
Mas para começar ou melhorar a sua empresa, até um especialista 
precisa de especialistas em pequenos negócios. 
Vai empreender? Vai ampliar? Vai inovar? Conte com o Sebrae.
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                  Como vai? Somos o Sebrae.
Especialistas em pequenos negócios.

>  Baixe o aplicativo do 
Sebrae na App Store
ou na Play Store.

Mundo Verde

Ponto Natural

Nação Verde

Ama Terra

Dois acontecimentos fizeram o
empresário Ricardo Cruz mu-
dar de vida. Um problema de
saúde na família o levou a uma
reeducação alimentar e a pes-
quisar produtos naturais. Pou-
co depois, a concessionária de
motos mantida pelo empreen-
dedor foi alvo de criminosos e
Cruz foi baleado. “As duas expe-
riências mexeram muito comi-
go e resolvi mudar de vida”, con-
ta o empresário, que fundou a
rede Nação Verde.

Em 2008, Cruz passou a fabri-
car um suplemento de vitamina
C a base de aloe vera, abriu uma
loja e criou um clube para reven-
der produtos naturais e susten-
táveis que funciona no sistema
de venda direta. A ideia de fran-
quear a marca surgiu um ano de-
pois. “As pessoas compravam
meu produto, pagavam e ainda
me agradeciam. Eu nunca tinha
tido essa experiência na vida”,
conta Cruz.

A principal loja da marca, lo-
calizada no bairro de Santana,
em São Paulo, tem o objetivo de
faturar R$ 250 mil todos os me-
ses. E a expectativa do empresá-

rio é fechar o ano com 22 unida-
des, que vendem alimentos, cos-
méticos, suplementação ali-
mentar e até produtos de limpe-
za. No caso das franquias, exis-
tem três tipos de lojas à disposi-
ção dos interessados – a opção
mais modesta custa R$ 90 mil e
a mais elaborada R$ 350 mil. O
faturamento estimado, segun-
do a rede, oscila entre R$ 25 mil
e R$ 65 mil, de acordo com o
tamanho da unidade adquirida
pelo investidor.

O franqueado da Nação Ver-
de tem três canais de venda: va-
rejo, comércio eletrônico e a
venda direta, já que ele pode
atuar como fornecedor de uma
equipe de consultores. No caso
da loja virtual, o consumidor
precisa digitar o CEP para fazer
o pedido e a loja mais próxima
será responsável pela entrega
da encomenda.

Proposta. Quem optar por ad-
quirir uma unidade maior da re-
de pode instalar uma lanchone-
te no local para vender receitas
criadas pela empresa – uma de-
las é a batata box, servida em
formato quadrado, sem glúten,
sem lactose e com seis tipos de
recheio. O cardápio também in-
clui opções de salgados feitos
com ingredientes especiais, co-
mo farinha de banana verde e
linhaça dourada.

“Não somos uma empresa de
lançar o último produto da mo-
da. Focamos nas necessidades
dos clientes. E nossas lojas pro-
duzem um terço do lixo de uma
loja tradicional. Nossa preocu-
pação é geral”, destaca Cruz.

OPÇÕES

Localização. Fabio Ciceroni demorou oito meses para encontrar o ponto ideal para instalar uma loja da rede Mundo Verde

Mudança. Ricardo Cruz fechou loja de motos para investir na venda de produtos saudáveis

Marcas investem em
alimentos naturais,
produtos ecológicos e
despertam o interesse
de futuros empresários
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 25 set. 2013, Estadão PME pequenas e médias empresas, p. X11.




