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A conversão ou troca de bandeira é uma forte tendência na expansão de redes de franquias de 
idiomas, informática, alimentação e varejo. Marcas como a Skill esperam ter, até 2007, 30% dos 
negócios baseados nessa estratégia. O crescimento acontece também porque cada vez mais os 
impactos das mudanças econômicas e o aumento da concorrência afetam micros e médios 
empresários, que começam a se interessar por participar de redes de franquias na busca da 
sobrevivência de seus negócios.  
 
No mercado há sete anos, a Planet Idiomas, com 80 unidades em operação, afirma ter iniciado 
2005 com 17 novas franquias, das quais 12 delas conversões de franqueados que optaram por 
sair da rede Wizard . Luís Figueiredo, diretor-presidente da Planet Idiomas explica que isso é 
comum no segmento e a empresa tem também ex-franqueados Fisk , por exemplo. “Não 
buscamos franqueados da concorrência, mas pode acontecer de sermos procurados por eles”, diz 
ele.  
 
Outra que aposta na conversão, mas de escolas de informática de bairros, é a BIT Company . 
Com 171 escolas no Brasil, a marca estima que 10% delas sejam conversões. A meta até o final 
do ano é fechar 10 novos contratos de conversão. 
 
Ângela Manzoni, gerente de operações da BIT, ressalta que a rede começou a estudar esse 
processo como mecanismo de expansão há cerca de três anos. “Começamos a fazer prospecção e 
buscar locais sem bandeira de outras redes”. Para atingir a meta de aumentar em 30% o número 
de alunos este ano, a rede irá investir em expansão e em treinamento R$ 1 milhão, fora a verba 
de R$ 3 milhões para a divulgação da marca. 
 
Com quatro unidades próprias, a Pizzaria Babbo Giovanni resolveu apostar no franchising e 
espera, em 15 anos, ter 100 unidades em operação. A primeira franquia será inaugurada em 
breve e é uma conversão de bandeira branca (loja de bairro). 
 
“Até 2007, quer chegar a 30 unidas, das quais metade seriam pelo sistema de conversão”, revela 
Pedro Paulo Couto, diretor de expansão da Giovanni. Este ano, a pizzaria estima movimentar R$ 
25 milhões, se alcançar a meta de crescimento. 
 
Como 348 unidades — 20% com troca de bandeira —, a Skill Idiomas começou o ano aquecida. 
Até o momento, foram oito contratos de conversão de bandeiras. A estimativa é converter mais 
10 bandeiras até o final de 2005.  
 
Para o gerente de expansão da Skill, Carlos Eduardo Pereira, a melhor estratégia será trabalhar 
em cidades de pequeno e médio porte, para absorver escolas de bairro. “A meta, até 2007, é ter 
mais 150 novas unidades, das quais 100 por meio de conversão. É, sem dúvida, um bom negócio 
tanto para a rede, como para o gestor do negócio, que terá mais solidez e segurança”, disse. Em 
2004, a Skill faturou, aproximadamente, R$ 80 milhões.  
 
Consultoria jurídica 
De acordo com Andréa Oricchio, coordenadora da Comissão de Estudos Jurídicos da Associação 
Brasileira de Franchising (ABF) , há diferenças nos termos como virada ou troca de bandeira e 
conversão.  
 
“Virada é um jargão do franchising para identificar as unidades que trocaram a marca, mas 
continuam exercendo a mesma atividade com uma marca concorrente. Conversão é a mudança 
de uma empresa de bairro, ou que não operava como franquia e adota o franchising”, ressalta 
ela. 
 



Já na opinião de Ana Vecchi, sócia da Vecchi & Ancona Consulting , as drogarias foram pioneiras 
na conversão de farmácias de bairro, que passaram a adotar redes de franquias, por perceberem 
que elas precisavam dessa bandeira para ter mais viabilidade no ramo em que atuavam.  
 
“Cada vez mais as redes vêem a conversão como  oportunidade de negócio em função da 
experiência que os gestores já têm nos seus negócios. Para as redes de idiomas e informática é 
positivo adotar esse conceito com empresas de bairro que já têm uma carteira de clientes 
trabalhada”, argumenta. 
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