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Marcas regionais buscam franqueados no Estado; aporte vai de R$ 60 mil a R$ 500 mil 
 
O movimento migratório das redes de franquia está se invertendo. Se, antes, a expansão das 
redes nacionais se resumia a marcas paulistas e cariocas com planos de chegar a todo o País, hoje 
marcas de outras regiões despontam. Alguns exemplos de redes regionais interessadas no Estado 
são o grupo pernambucano Bonaparte, de alimentação, a rede de culinária italiana Spedini (do 
Paraná), as redes de cosméticos e perfumes Flora Brasil (Rio Grande do Norte) e Julie & Burk 
(Paraná), além da Revistaria Almanaque, de Goiás. Investir nesses ramos exige investimento 
entre R$ 60 mil a R$ 500 mil. 
 
Por serem novidade, marcas de outras regiões exigem menos investimento, em comparação às já 
estabelecidas. No entanto, especialistas e empresários lembram que o risco é maior. "Quando o 
investimento em uma marca nova dá certo, a lucratividade é maior", ressalta Alexandre Carvalho, 
franqueado da pernambucana Bonaparte há pouco mais de um ano, com uma loja no Via Parque, 
na Barra da Tijuca. 
 
A rede de grelhados, fundada em 1998, tem duas unidades na Cidade. Na ABF Franchising Expo 
2005, na semana retrasada, o grupo Bonaparte lançou mais dois modelos de negócios: Galetasso, 
especializado em galetos, e Donatário, especializado em pratos à base de camarão. "O galeto é 
bem aceito pelo consumidor carioca", diz Leonardo Lamartine, diretor presidente do Bonaparte. 
 
Embora a operação e o sistema de gestão das três marcas sejam semelhantes, o Galetasso pode 
ser instalado tanto em unidades de shopping como em lojas de rua. As unidades nas praças de 
alimentação exigem menos investimento, de R$ 200 mil, com espaço mínimo de 45 metros 
quadrados. Já nas unidades de rua, o terreno precisa de um total de 1.000 metros quadrados e, 
nesse caso, o investimento sobe para R$ 520 mil. 
 
Na avaliação do executivo, a adaptação de produtos é o maior desafio na hora de chegar a novos 
mercados. O franqueado do Via Parque pondera, no entanto, que o relacionamento é mais 
importante. "O relacionamento com o franqueador é fundamental e não depende da localização da 
sede da empresa", opina Carvalho, que já foi franqueado de outras redes de alimentação. 
 
Ainda no setor de alimentação, foi no Paraná que a rede Spedini se estruturou para crescer. A 
marca, originalmente, é paulista. Mas, após problemas na operação, o franqueado Romano 
Fressato Neto assumiu a marca e tornou-se franqueador. Hoje são dez unidades e um restaurante 
exige investimento de R$ 210 mil. "Nosso diferencial é a diversidade do cardápio", garante 
Fressato Neto. 
 
O consultor José Schwartz, da Schwartz Consultores, pondera que é preciso buscar diferenciais 
nas marcas de outras regiões. "Não vale a pena buscar uma rede de fora para ser mais uma no 
mercado", diz. Outro desafio, segundo o consultor, é garantir o suprimento junto a fornecedores. 
"Também é preciso ter referências da empresa e avaliar sua estrutura para dar suporte no local", 
completa Schwartz. 
 
SERVIÇO  
 
Flora Brasil, 0xx-84-3615-6155 ou www.florabrasil.com.br 
Grupo Bonaparte, 0300-313-0000 ou www.grupobonaparte.com.br 
Julie & Burk, 0xx-41-3557-5268 ou www.julieeburk.com.br 
Revistaria Almanaque, 0xx-11-3817-4372 ou www.revistariaalmanaque.com.br 
Spedini, 0xx-41-3362-5522 ou www.spedini.com.br 
Schwartz Consultores, 2544-3417 



 
Setor de cosméticos permanece em alta  
 
O setor de cosméticos atrai muitas redes de franquia, inclusive marcas regionais fora do eixo Rio-
São Paulo. Paranaense, a Julie & Burk possui 31 franquias, mas nenhuma na capital paulista e no 
Rio. Polyana Krelling, gerente de marketing da empresa, aposta no constante lançamento de 
produtos e no foco na classe média como forma de fugir da concorrência. 
 
- Por isso, garantimos um preço competitivo - explica a executiva. Uma loja da Julie & Burk, de 20 
a 30 metros quadrados, exige investimento de R$ 70 mil, sem o ponto comercial.  
 
Valor semelhante (R$ 75 mil) é necessário para abrir uma loja da Flora Brasil, do Rio Grande do 
Norte. A rede foi fundada há quatro anos e sua primeira franquia foi em Recife, Pernambuco. 
Segundo Esam Elali, vice-presidente da empresa, a rede oferece diferenciais para o 
empreendedor. A produção é terceirizada, em São Paulo, facilitando a distribuição. Assim, a 
empresa se foca no desenvolvimento de produtos e no marketing. Outro diferencial é que os 
produtos são repassados ao franqueado quase a preço de custo. "Nosso ganho fica na taxa de 
royalties, sobre a qual incide menos impostos para franqueador e franqueado", explica Elali. 
 
Do Centro-Oeste, a Revistaria Almaque pretende inovar num segmento com poucas redes de 
franquia. A empresa tem 13 anos de mercado, segundo Gilson dos Reis, sócio diretor, e, há três, 
a rede começou a ser formada. Em Goiânia, já são nove unidades e, em Brasília, uma. "Depois 
que o modelo funcionou, partimos para Rio e São Paulo", diz Reis. A vantagem econômica para os 
franqueados seria a negociação com os distribuidores de publicações. 
 
Raio X Bonaparte (Pernambuco)  
 
Negócio: fast food de grelhados 
Investimento inicial: de R$ 250 mil a R$ 500 mil (instalação e capital de giro, sem o ponto 
comercial) 
Taxa de franquia: de R$ 35 mil a R$ 50 mil (inclusa no investimento inicial) 
Taxa de royalties: 6% sobre o faturamento bruto 
Taxa de publicidade: 2% sobre o faturamento bruto 
Faturamento médio mensal: R$ 80 mil  
Margem de lucro sugerida: Não divulga 
Número de funcionários: 22 
Área: de 45 a 80 metros quadrados 
Risco: alto, pois a concorrência é grande e é preciso buscar diferenciais 
 
Donatário (Pernambuco)  
Negócio: culinária à base de camarão 
Investimento inicial: de R$ 250 mil a R$ 425 mil (instalação e capital de giro, sem o ponto 
comercial) 
Taxa de franquia: de R$ 35 mil a R$ 50 mil (inclusa no investimento inicial) 
Taxa de royalties: 6% 
Taxa de publicidade: 2% 
Faturamento médio mensal: R$ 80 mil 
Margem de lucro sugerida: Não divulga 
Número de funcionários: 18 
Área: de 45 a 80 metros quadrados 
Risco: alto, pois a concorrência é grande e é preciso buscar diferenciais 
 
Galetasso (Pernambuco)  
Negócio: restaurante especializado em galetos 



Investimento inicial: de R$ 200 mil a R$ 500 mil (instalação e capital de giro, sem o ponto 
comercial, variando entre unidade de shopping e rua) 
Taxa de franquia: de R$ 35 mil a R$ 50 mil (inclusa no investimento inicial) 
Taxa de royalties: 6% 
Taxa de publicidade: 2% 
Faturamento médio mensal: R$ 85 mil 
Margem de lucro sugerida: Não divulga 
Número de funcionários: de 19 (shopping) a 40 (loja de rua) 
Área: de 45 (shopping) a 1.000 (loja de rua) metros quadrados 
Risco: médio, pois, embora a demanda seja grande (no Rio) e a concorrência, menor do que em 
outros segmentos, ainda é preciso testar o modelo de franquia para o segmento. 
 
Spedini (Paraná)  
Negócio: culinária italiana 
Investimento inicial: R$ 210 mil (instalação e equipamentos, sem ponto comercial) 
Taxa de franquia: R$ 40 mil (inclusa no investimento inicial) 
Taxa de royalties: 5% sobre o faturamento bruto 
Taxa de publicidade: 2% sobre o faturamento bruto 
Faturamento médio mensal e margem de lucro sugerida: Não divulga 
Número de funcionários: a partir de 12 
Área: 30 metros quadrados 
Risco: alto, devido à necessidade de buscar diferenciais em relação à concorrência 
 
Julie & Burk (Paraná)  
Negócio: loja de perfumes e cosméticos 
Investimento inicial: R$ 70 mil (instalação, capital de giro e estoque inicial, sem o ponto 
comercial) 
Taxa de franquia: R$ 15 mil (inclusa no investimento inicial) 
Taxa de royalties: 5% sobre as compras 
Taxa de publicidade: Não é obrigatório 
Faturamento médio mensal e margem de lucro sugerida: Não divulga 
Número de funcionários: 2 
Área: de 20 a 30 metros quadrados  
Risco: alto, pois a concorrência é muito grande 
 
Flora Brasil (Rio Grande do Norte)  
Negócio: cosméticos e perfumes 
Investimento inicial: R$ 75 mil (instalações, equipamentos, estoque inicial, divulgação inicial e 
capital de giro, sem o ponto comercial) 
Taxa de franquia: R$ 15 mil (incluso no investimento inicial) 
Taxa de royalties: 33% sobre compras 
Taxa de publicidade: 5% sobre compras 
Faturamento médio mensal: Não divulga 
Margem de lucro sugerida: 20% sobre faturamento  
Número de funcionários: a partir de 2 
Área: 20 metros quadrados 
Risco: alto, pois a concorrência é muito grande 
 
Revistaria Almanaque (Goiás)  
Negócio: revistaria 
Investimento inicial: de R$ 60 mil a R$ 90 mil (montagem, estoque inicial, sem ponto comercial) 
Taxa de franquia: R$ 27,5 mil (inclusa no investimento inicial) 
Taxa de royalties: até 3% sobre faturamento bruto 
Taxa de publicidade: 1% sobre o faturamento 
Faturamento médio mensal e margem de lucro sugerida: Não divulga 



Número de funcionários: de 3 a 5 
Área: de 30 a 60 metros quadrados 
Risco: alto, pois é preciso encontrar locais práticos para o cliente e é difícil oferecer diferenciais 
nesse segmento. 
Fonte: empresas e José Schwartz, da Schwartz Consultores 
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