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Apelidados de G7 do franchising, Bob's, Fotóptica, Gastotal, Le Postiche, Livraria Nobel, Mundo 
Verde e Yázigi Internexus se reúnem esporadicamente. Os encontros têm por objetivo discutir 
formas mais eficientes para os franqueados lidarem com a rotina nas lojas, de forma que possam 
concentrar-se melhor no atendimento ao cliente.  
 
Marcas como a Yázigi Internexus e a Le Postiche, utilizam ainda um software que facilita a 
comunicação entre franqueados e franqueadores e pode viabilizar a formação de rede virtual de 
conhecimento. "Nosso objetivo é criar uma universidade corporativa do franchising a partir dos 
meios eletrônicos. O franqueado estará cada vez mais bem preparado", diz a diretora de 
marketing e gestão do Yázigi Internexus, Marcia Pires.  
 
Os membros do G7 acreditam que, conhecendo as melhores formas de operação, os franqueados 
poderão atrair e fidelizar o consumidor. "Hoje, gasta-se muito tempo gerenciando a operação e o 
franqueado distancia-se do cliente", observa o diretor da Fotóptica, Jacques Redinger.  
 
Segundo ele, a análise da concorrência, a atenção ao perfil do cliente e às suas necessidades 
serão mais eficazes. "Por enquanto, apenas o franqueador Fotóptica participa das reuniões do 
grupo, mas a intenção é criar fóruns de discussão e universidade virtual também para 
franqueados", diz Redinger, lembrando que a rede, com 80 lojas no País, só abrirá franquias no 
Rio de Janeiro em três anos.  
 
Na Yázigi Internexus, os primeiros cursos na universidade corporativa devem começar no próximo 
mês. "Vamos reforçar a integração das 250 unidades e proporcionar acesso a experiências 
externas", exemplifica Marcia.  
 
Diretor-presidente da Rede Inteligente, consultoria empresarial e desenvolvedora de softwares, 
que presta serviços ao G7, Marco Pinheiro assinala que, hoje, 80% do tempo do franqueado são 
gastos em atividades que pouco impactam no negócio. "Isso precisa mudar. Com a 
competitividade acirrada, o desenvolvimento das empresas dependerá da base de clientes." 
 
Para não perder competitividade, é preciso que o empresário esteja livre para identificar maneiras 
de aumentar as compras de seus clientes e de construir valor em suas experiências. "Por isso, o 
grupo está aberto a novos participantes e os cursos sobre gestão do conhecimento, disponíveis a 
todos. Quanto maior a participação, mais experiências a trocar", acrescenta Pinheiro.  
 
Diretor de franquia do Bob's, Flavio Maia destaca que observar o mesmo problema em outros 
ramos é mais uma das vantagens do grupo. "É oportunidade para aprender", resume. Também 
reconhecendo a importância do grupo, Domingos Augusto Miller, presidente da Gastotal, ressalta 
que a intenção é aumentar ainda mais a integração.  
 
- A troca de idéias é sempre positiva principalmente quanto a meta é crescer - atesta Miller. 
"Queremos ter novas perspectivas conversando com redes de outros setores. É assim que 
conseguiremos ser mais competitivos", afirma o diretor de operações da Livraria Nobel, Nivaldo 
Cordeiro. "O franqueador não pode achar que sabe tudo", completa o diretor executivo do 
conselho do Mundo Verde, Jorge Eduardo Antunes da Silva.  
 
 
 
 
 
 
 



SERVIÇO  
 
Rede Inteligente, 0xx-11-3289-6565 e www.redeinteligente.com.br  
 
raio x  
 
BOB'S  
 
Negócio: fast food 
 
Investimento inicial: mínimo de R$ 250 mil 
 
Taxa de franquia: R$ 85 mil 
 
Taxa de publicidade: 4% sobre o faturamento bruto 
 
Taxa de royalties: 5% sobre o faturamento bruto 
 
Faturamento médio mensal: não fornece 
 
Margem de lucro sugerida: não fornece 
 
Área: a negociar 
 
Número de funcionários: dez 
 
Informações: 2598-5700 e www.bobs.com.br  
 
Fonte: Bob's  
 
FOTÓPTICA 
 
Negócio: revelações e venda de material fotográfico 
 
Investimento inicial: R$ 300 mil a R$ 400 mil 
 
Taxa de franquia: R$ 40 mil, incluída no investimento inicial 
 
Taxa de publicidade: 5% sobre o faturamento bruto 
 
Taxa de royalties: 5% sobre o faturamento bruto 
 
Faturamento médio mensal: não fornece 
 
Margem de lucro sugerida: não fornece 
 
Área: a combinar 
 
Número de funcionários: a combinar 
 
Informações: 0800-142711 e www.fotoptica.com.br  
 
Fonte: Fotóptica  
 
GASTOTAL/AROMAS NATURAIS  



 
Negócio: produtos para banho, perfumes, cosméticos naturais e aromatizantes de ambientes 
 
Investimento inicial: R$ 37 mil a R$ 66 mil 
 
Taxa de franquia: R$ 15 mil a R$ 23 mil 
 
Taxa de publicidade: 4% sobre as compras 
 
Taxa de royalties: 32% sobre as compras 
 
Faturamento médio mensal: R$ 10 mil 
 
Margem de lucro sugerida: 7% a 15% 
 
Área: 9 metros quadrados para quiosques e 20 a 40 metros quadrados para lojas 
 
Número de funcionários: três a cinco 
 
Informações: 0300-789-1881 e www.gastotal.com.br/aromas.htm  
 
Fonte: Gastotal  
 
GASTOTAL/TIME FORCE 
 
Negócio: comércio de relógios 
 
Investimento inicial: R$ 60 mil a R$ 100 mil 
 
Taxa de franquia: R$ 18 mil a R$ 28 mil 
 
Taxa de publicidade: 4% sobre as compras 
 
Taxa de royalties: 36% sobre as compras 
 
Margem de lucro mensal: 7% a 15% 
 
Faturamento médio mensal: não fornece 
 
Área: sete a 15 metros quadrados 
 
Número de funcionários: três a cinco 
 
Informações: 0300-789-1881 e www.gastotal.com.br  
 
Fonte: Gastotal  
 
LIVRARIA NOBEL 
 
Negócios: comércio de livros 
 
Investimento inicial: R$ 50,5 mil a R$ 132,5 mil 
 
Taxa de franquia: R$ 19 mil para lojas e R$ 25 mil para megastores 
 



Taxa de publicidade: R$ 200 a R$ 1 mil  
 
Taxa de royalties: R$ 500 a R$ 5 mil  
 
Faturamento médio mensal: R$ 500 a R$ 1 mil por metro quadrado  
 
Margem de lucro sugerida: 10% a 15% 
 
Área: 50 a 200 metros quadrados 
 
Número de funcionários: um por metro quadrado 
 
Informações: www.livrarianobel.com.br 
 
Fonte: Livraria Nobel 
 
MUNDO VERDE 
 
Negócio: venda de produtos naturais e esotéricos 
 
Investimento inicial: R$ 210 mil a R$ 240 mil 
 
Taxa de franquia: R$ 40 mil, incluída no investimento inicial 
 
Taxa de publicidade: 1% sobre o faturamento bruto 
 
Taxa de royalties: 4,5% sobre o faturamento bruto 
 
Faturamento médio mensal: não divulgado 
 
Margem de lucro sugerida: 10% para lojas de shoppings e 14% para lojas de rua 
 
Área: 70 a 100 metros quadrados 
 
Número de funcionários: oito a 14 
 
Informações: 0xx-24-2237-2528 e www.mundoverde.com.br  
 
Fonte: Mundo Verde 
 
YÁZIGI INTERNEXUS 
 
Negócio: curso de idiomas 
 
Investimento inicial: R$ 70 mil a R$ 140 mil 
 
Taxa de franquia: R$ 13 mil a R$ 28 mil, incluída no investimento inicial 
 
Taxa de publicidade: 2% a 5% sobre o faturamento bruto 
 
Taxa de royalties: 8% sobre o faturamento bruto 
 
Faturamento médio mensal: R$ 35 mil a R$ 40 mil 
 
Margem de lucro sugerida: 10% 



 
Área: no mínimo duas salas 
 
Número de funcionários: no mínimo 12 
 
Informações: 3392-1505 e www.yagizi.com  
 
Fonte: Yázigi Internexus  
 
Observação: a Le Postiche não divulgou dados sobre suas franquias 
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