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Executivos aproveitam a experiência da carreira para investir em empresa própria 
 
Liderança, boa comunicação com a equipe, conhecimentos amplos de economia e administração, 
referências de marketing e, principalmente, a detenção de bom volume de capital para investir 
são algumas das características que fazem dos executivos excelentes empresários do ramo de 
franquia. Nos últimos sete anos, cresceu a procura de pessoas altamente qualificadas pelo 
franchising. 
 
O diretor executivo da Associação Brasileira de Franchising (ABF), Ricardo Camargo, diz que, o 
advento da Lei de Franquias, em 1997, e a grande quantidade de mão-de-obra disponível no 
mercado, fizeram com que o setor passasse por um intenso processo de profissionalização e 
aprimoramento. Isso se deve, em parte, à colaboração dos ex-executivos. "De uns anos para cá, 
o nível de formação do franqueado cresceu bastante. As redes que absorveram pessoas com esse 
perfil foram as mais bem sucedidas", acredita Camargo, lembrando que esse público encontra-se 
na faixa etária de 35 a 50 anos. 
 
- Os ex-executivos buscam a franquia porque os negócios já estão formatados e não é preciso ter 
conhecimento sobre tudo. Além disso, os salários mais altos acarretam em boas recisões 
trabalhistas, permitindo o investimento na abertura da franquia. Os executivos já perceberam que 
a taxa de sucesso é bem maior no franchising do que nos negócios próprios - comenta Camargo. 
Ele dá dicas aos executivos que estão intencionando abrir franquia. 
 
Escolha compatível com o perfil pessoal 
 
Segundo Ricardo Camargo, da ABF, é importante verificar se o ramo tem a ver com a perfil 
pessoal do executivo, se haverá necessidade de trabalhar nos finais de semana e feriados. Ao 
optar por financiamento, não deixar que o empréstimo ultrapasse 40% do valor do investimento. 
É importante também conversar com franqueados, averiguar se o franqueador dá o suporte 
necessário. Pela Lei de Franquias, o franqueador é obrigado a fornecer a relação de franqueados 
da rede, caso esta seja solicitada. Por fim, há que se verificar se a empresa está devidamente 
registrada nos órgãos competentes. Quem quiser, pode solicitar orientações junto à ABF.  
 
Sócia de uma franquia da rede de academias americana para mulheres Curves, Melissa Sacic fazia 
parte do quadro da SHV Gás Brasil, multinacional holandesa que detém as marcas Supergasbrás e 
Minasgás. Era coordenadora de marketing até há bem pouco tempo. Mesmo satisfeita com a 
carreira e a possibilidade de ascensão profissional, decidiu dar asas ao sonho de montar o próprio 
negócio. "Passei cinco anos na empresa e estava satisfeita, mas quando vi que tinha capital 
suficiente para abrir a franquia, pedi demissão e fui atrás do meu sonho", conta Melissa, formada 
em administração de empresas pela PUC do Rio de Janeiro. 
 
Para conseguir arcar com o investimento inicial, de R$ 72 mil, a empresária contou com a ajuda 
do irmão, que entrou como sócio. Confirmando o bom faro de Melissa para os negócios, a 
academia, inaugurada no bairro de Botafogo, em dezembro do ano passado, tem feito sucesso. 
"Escolhi esse ramo porque as mulheres estão dando mais importância à qualidade de vida e 
querem estar sempre em forma. Percebi que era um negócio promissor", comenta. 
 
Um dos três sócios da franqueadora Mundo Verde, Jorge Eduardo Antunes, 47 anos, também tem 
uma história como executivo. De 1979 a 1987, nos Estados Unidos, trabalhou como gerente de 
vendas de uma importadora americana de frutas. "Deixei a carreira de lado para começar o 
negócio em Petrópolis com a minha irmã, Isabel, que idealizou tudo", conclui Antunes.  
 



Dono de três franquias da Mundo Verde em Salvador, o engenheiro elétrico Wellington Jansen não 
pediu demissão, mas aposentou-se em 1997 como chefe de relações públicas da área de 
produção da Petrobrás, na capital baiana. "Sempre gostei de experimentar novidades e vi que era 
hora de começar um negócio próprio. A Mundo Verde estava crescendo e imaginei que seria uma 
boa alternativa. As pessoas começavam a se preocupar mais com a alimentação e a saúde", 
explica Jansen, que aponta a capacidade de motivação e integração de equipe como sendo sua 
principal qualidade à frente da franquia. 
 
Jefferson Campos Sanchez atuou por quatro anos, de 1996 a 1998, como consultor de negócios 
da Chevrolet, dando suporte a gerentes de vendas. Formado em Direito, conseguiu uma ocupação 
no Tribunal de Justiça do Estado logo depois de se desligar da empresa. Em fevereiro do ano 
passado, após criteriosa análise de mercado, optou por assumir uma franquia móvel da 
paranaense Oceanic (ramo de perfumaria e cosméticos), com investimento de cerca de R$ 20 mil, 
fora a compra do carro. Desde então, vem se dedicando exclusivamente à franquia. 
 
Para não cair de pára-quedas no mundo empresarial, o advogado resolveu aprimorar seus 
conhecimentos fazendo cursos de administração e gerenciamento de negócios na Fundação 
Getulio Vargas. "Já tinha experiência em técnicas de vendas e gerenciamento de pessoal, mas 
faltava um complemento", resume o franqueado, que leva os produtos até os condomínios e 
empresas. Visando a aumentar os lucros, Sanchez participa, anualmente, de feiras e eventos do 
setor.  
 
Loja de cosméticos foi opção após sair da ford 
 
À frente de uma loja da Anna Pegova - de cosméticos e tratamento facial -, Andréa Thomás 
atuava, antes, como gerente de produtos e marketing, na Ford, de onde saiu há três anos, após 
13 anos nos quadros da multinacional. "Empreguei dinheiro guardado durante toda a carreira de 
executiva. A carga de trabalho é grande, mas não há pressão como numa multinacional, onde 
você é observado o tempo todo. A qualidade do trabalho, hoje, é muito superior", alegra-se 
Andréa, que escolheu um shopping em São Paulo para abrir a loja. 
 
Setor de fast food é um dos preferidos 
 
A área de alimentação é uma das preferidas por ex-executivos. O arquiteto Jorge Cerqueira, que 
durante as décadas de 80 e 90 exerceu a função de chefe de projetos em construtoras e shopping 
centers, decidiu se desligar do emprego, há três anos, para abrir uma unidade do Giraffas. "Passei 
a vida desenvolvendo projetos para terceiros e vi que era a hora de desenvolver o meu", conta. 
Cerqueira diz que a experiência como chefe de projetos arquitetônicos ajudou na gestão do 
negócio. "Tinha desenvoltura com a parte financeira, lidava com controle de qualidade e 
administração de pessoal", reforça ele, apontando como principal dificuldade o contato direto com 
o público. 
 
Da Shell para o Bob´s  
Economista, administrador e contador, Paulo Carnier assumiu uma franquia do Bob"s em 2002. 
"Como diretor de auditoria da Shell, trabalhava 12 horas por dia, até em finais de semana, e era 
muito complicado conseguir tirar férias. Hoje, posso sair com a família e tirar umas folgas", 
enfatiza Carnier, que trabalhou na multinacional por 16 anos. O investimento inicial na franquia 
foi de R$ 400 mil. 
 
Conforme explica o diretor de marketing, expansão e franquia do Bob"s, Flávio Maia, cerca de 
25% dos franqueados do Bob"s já ocuparam cargos executivos em grandes empresas. 
 
Proprietário de três lojas da Bon Grillê - uma em São Paulo e duas no Rio de Janeiro -, Mauro 
Campanhã resolveu partir para o negócio próprio em 1996, dois anos depois de ser desligado de 
uma empresa metalúrgica, onde comandava equipe de 100 pessoas.  



"Na época, o mercado estava complicado, as ofertas de emprego que apareciam eram para 
trabalhar no interior e eu não queria isso", conta o engenheiro. O capital investido na abertura da 
franquia veio da indenização trabalhista, calculada em cima de 16 anos de carreira. 
 
Raio x  
 
Mundo Verde  
 
Negócio: produtos naturais 
 
Investimento inicial: R$ 267 mil 
 
Taxa de franquia: R$ 40 mil (incluída no investimento inicial) 
 
Taxa de royalties: 4,5% sobre o faturamento bruto 
 
Taxa de publicidade: 1% sobre o faturamento bruto 
 
Faturamento médio mensal: R$ 80 mil 
 
Margem de lucro : não informa 
 
Área: 80 metros quadrados 
 
Número de funcionários: 5 
 
Risco: médio, pois o público que consome esse tipo de produto ainda é segmentado. É preciso 
estar atento à localização do ponto. 
 
Curves  
Negócio: fitness 
 
Investimento inicial: R$ 72 mil (suporte, treinamento e equipamentos) 
 
Taxa de franquia: incluída no investimento inicial 
 
Taxa de royalties: R$ 1,2 mil mensais, fixos 
 
Taxa de publicidade: R$ 600 mensais, fixos 
 
Faturamento médio mensal: R$ 35 mil (média de 350 sócios) 
 
Margem de lucro: não divulga 
 
Área: mínima de 100 metros quadrados e máxima de 170 metros quadrados 
 
Número de funcionários: 3 
 
Risco: médio. Apesar de o investimento ser relativamente baixo, as clientes brasileiras podem não 
se adaptar aos padrões americanos de fitness. 
 
Bob"s  
Negócio: fast food 
 
Investimento inicial: R$ 275 mil 



 
Taxa de franquia: R$ 90 mil (incluídos no investimento inicial) 
 
Taxa de royalties: 5% sobre o faturamento bruto 
 
Taxa de publicidade: 4% sobre o faturamento bruto 
 
Faturamento médio mensal: R$ 80 mil 
 
Margem de lucro sugerida: 12% 
 
Capital de giro: 50% do valor do faturamento mensal 
 
Área: 22 metros quadrados 
 
Número de uncionários: 12 
 
Risco: médio, pelo alto valor do investimento, mas com grande potencial. A marca tem clientes 
cativos e o retorno do investimento acontece com rapidez. 
 
Giraffas  
Negócio: fast food 
 
Investimento inicial: R$ 260 mil a  
R$ 417 mil 
 
Taxa de franquia: R$ 50 mil (incluídos no investimento inicial) 
 
Taxa de royalties: 5% sobre o faturamento mensal bruto 
 
Taxa de publicidade: 2% sobre o faturamento mensal bruto 
 
Faturamento médio mensal: R$ 60 mil a R$ 150 mil 
 
Margem de lucro: não informa  
 
Capital de giro: R$ 15 mil 
 
Área: 40 a 60 metros quadrados (loja de shopping) e 150 a 250 metros quadrados para loja de 
rua 
 
Número de funcionários: 10 
 
Risco: médio, pelo alto valor do investimento. Para Thaís Helena, há grande potencial, devido ao 
preço acessível das refeições e o cuidado com a higiene. 
 
 
 
Oceanic (loja móvel)  
Negócio: cosméticos 
 
Investimento inicial: R$ 60 mil (estoque inicial, veículo, plotagem, mobiliário interno). Sugere-se 
o Fiat Dobló para o negócio.  
 
Taxa de franquia: R$ 10,9 mil (incluídos no investimento inicial) 



 
Taxa de royalties: já inclusa no preço de compra dos produtos 
 
Taxa de publicidade: temporariamente isenta 
 
Faturamento médio mensal: R$ 25 mil (após 12º mês) e R$ 40 mil (após 36 meses) 
 
Margem de lucro: 20% a 34% sobre o faturamento bruto 
 
Capital de giro: R$ 15 mil 
 
Risco: médio. Apesar de o investimento não ser alto, os clientes tendem a consumir os cosméticos 
de marcas mais conhecidas.  
 
 
 
Bon Grillê  
Negócio: fast food 
 
Investimento inicial: R$ 400 mil (incluindo o ponto comercial e capital de giro) 
 
Taxa de franquia: R$ 40 mil (incluídos no investimento inicial) 
 
Taxa de royalties: 6% sobre o faturamento bruto mensal 
 
Taxa de publicidade: 2% sobre o faturamento bruto mensal 
 
Faturamento médio mensal: R$ 70 mil 
 
Capital de giro: R$ 10 mil 
 
Área: 40 a 45 metros quadrados 
 
Número de funcionários: 12 
 
Risco: médio a alto, devido ao alto valor do investimento e a grande quantidade de funcionários. 
 
Anna Pegova 
 
Negócio: cosméticos e tratamentos de estética 
 
Investimento inicial: R$ 285 mil a R$ 395 mil (inclui treinamento e anteprojeto arquitetônico e 
decorativo) 
 
Taxa de franquia: R$ 60 mil  
 
Taxa de royalties: não cobra 
 
Taxa de publicidade: não cobra (mas oferece assessoria de imprensa, publicidade em mídia 
impressa, marketing direto e outodoors) 
 
Faturamento médio mensal: não informa 
 
Margem de lucro: não informa  
 



Área: mínimo de 100 metros quadrados para lojas de rua e 80 metros quadrados para as de 
shopping 
 
Número de funcionários: mínimo de 5 
 
Tempo de retorno: 18 a 24 meses 
 
Risco: médio, devido ao alto valor do investimento inicial e ao público consumidor segmentado. 
 
Fonte : Empresas e Thaís Helena de Lima Nunes, consultora do Sebrae/RJ, do risco. 
 
Serviço 
 
Sebrae/RJ, 0800-78-2020 
 
Associação Brasileira de Franchising (ABF), 0-xx-11-3814-4200 
 
Mundo Verde, 0-xx-24-2237-2528 
 
Curves (Botafogo), 2286-0024 
 
Bob"s, 0-xx-11-3044-4100 ou 2536-7500 
 
Giraffas, 0800-600-6161 ou 2223-2343 
 
Oceanic, 0800-726-4040 ou 0-xx-41-315-0707 
 
Bon Grillê, 0800-771-6110 
 
Anna Pegova, 0-xx-11-5633-4911 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 10 e 11 abr. 2005, Seu Negócio, p. B-16 
 


