
Novidades em dois fortes setores 
 
Os setores de serviços e de alimentação estão entre os que mais crescem no Brasil. Um vigor que 
pôde ser cons-tatado na última edição da Feira da ABF, que trouxe diversas novidades. Uma delas 
é a Super Contador, que presta serviços de contabilidade via Web. Por ser home based (caseira), 
a franquia exige baixo investimento: são cerca de R$ 8 mil na compra de computador, Internet de 
banda larga, linha telefônica e abertura da empresa, além da taxa de franquia de R$ 4,5 mil. "O 
franqueado deve se preocupar em comercializar o produto e se relacionar com os clientes. Os 
serviços de contabilidade ficam a cargo de uma rede de contadores credenciada", diz o sócio 
Laércio Zukovski.  
 
À frente da bem sucedida rede de lavanderias 5 à Sec, Nelcindo do Nascimento, trouxe para o 
Brasil a francesa Retoucherie de Manuela, especializada no reparo e transformação de roupas. A 
loja faz desde serviços como bainha de calças, ajuste de mangas e prega de botões, até reforma e 
transformação de peças. Espalhada pelo mundo com 88 lojas, a marca tem como meta abrir dez 
unidades no Brasil em um ano.  
 
A idéia de trazer a Retoucherie surgiu da demanda por tais serviços, constatada pelo Grupo 5 à 
Sec em suas lojas. "O ideal seria que cada loja funcionasse próximo a uma unidade 5 à Sec, pois 
o objetivo é oferecer algo mais ao consumidor", diz Léia Nascimento, diretora da rede de 
lavanderias. Mas não é preciso ser um franqueado 5 à Sec para investir na Retoucherie, cujo 
investimento inicial é de R$ 88 mil, com faturamento médio mensal estimado em R$ 18 mil e 
retorno do negócio de 24 a 36 meses. O contrato de franquia é de 60 meses renováveis.  
 
Já a CellularNeo aproveitou a experiência como ex-franqueada da Celular One para atuar na 
venda e assistência técnica a celulares. "Fizemos acordos comerciais com operadoras como Vivo e 
ATL, que incluem a parceria nos custos com ponto comercial e instalação de algumas lojas. Esse é 
um bom momento para o mercado de telefonia celular, com aumento do número de operadoras e 
produtos", afirma o diretor de franquias Edson de Paula Junior.  
 
O franqueado, segundo De Paula, deve ter espírito empreendedor e intenção de tocar mais de 
uma unidade no futuro. "Não é preciso ter experiência na área de telecomunicações e nem se 
dedicar exclusivamente. Aceitamos franqueados investidores", diz.  
 
Antes de fechar negócio, vale comparar vantagens  
 
Para a consultora Ana Vecchi, da Vecchi & Ancona Consulting, o franqueado deve buscar conhecer 
as vantagens comparativas entre ser um representante de uma operadora ou um franqueado 
CellularNeo. "Em princípio, é um negócio de médio risco, mas aconselho os franqueados a 
avaliarem a fundo os acordos fechados com cada operadora, que variam de acordo com a praça. 
Mesmo porque, no caso da franquia, terá que arcar com taxas como royalties e taxa de 
publicidade e de franquia", alerta.  
 
O segmento de alimentação trouxe a charmosa cafeteria Lucca Cafés Especiais. Idealizada por 
Luiz Otávio Franco de Souza e sua esposa e sócia, Georgia Franco de Souza, especialista em 
exportação de cafés, a cafeteria abriu as portas há oito meses em Curitiba e já conta com seis 
franquias. "É um novo conceito para o tradicional cafezinho. É a primeira cafeteria especializada 
em "café gourmet", que é feito com grãos selecionados das melhores regiões produtoras do 
Brasil", explica Franco de Souza.  
 
Os grãos provenientes do Norte do Paraná, Cerrado, Mogiana e Sul de Minas são reconhecidos por 
entidades especializadas como a Cafés do Brasil S/A como especiais pelo grau de pureza e sabor 
particular e serão torrados artesanalmente nas unidades por Mestres Torradores (que fazem a 
mistura como a receita de um chef) e servidos por Baristas - profissionais especializados em 
servir com precisão um autêntico café expresso.  



 
O investimento na franquia varia de R$ 80 mil a R$ 120 mil, com taxa de franquia de R$ 5 mil a 
R$ 25 mil, dependendo da estrutura do café. "O franqueado pode optar por realizar a torra com o 
mestre torrador ou adquirir o café de outra unidade", explica Franco. Em 2003, a pretensão da 
rede é chegar a dez lojas localizadas no Sul e Sudeste.  
 
Mas afinal, vale a pena investir em uma nova rede de franquias? Embora isso signifique correr 
algum risco, os consultores acreditam que é possível fazer avaliações que impeçam um salto no 
escuro. "Nesse caso é preciso que o candidato a franqueado esteja disposto a questionar o 
franqueador. É preciso analisar o mercado, o mix de produtos, os diferenciais apresentados e a 
demanda que aquele conceito pode gerar", diz Ana Vecchi, lembrando que a partir dos dados e 
valores de investimento propostos pelo franqueador é possível elaborar uma simulação quanto 
aos riscos financeiros do negócio.  
 
Para a consultora independente Claudia Pamplona, o fato de uma rede ter muitas unidades 
franqueadas não é garantia de um bom negócio, já que a mesma pode estar saturada. "Quando 
não se pode contar com as informações de franqueados antigos quanto à atuação do franqueador, 
deve-se avaliar o negócio de forma independente. É interessante analisar a maturidade das 
unidades próprias", diz.  
 
Outro dado a ser avaliado é a taxa de franquia que, segundo Claudia, deve refletir a experiência e 
suporte oferecidos pelo franqueador. "O comum é que o valor da taxa aumente progressivamente, 
de acordo com o desenvolvimento da rede. Ela deve ser inferior ou igual aos gastos que o 
franqueado teria ao abrir um negócio por conta própria, com consultoria jurídica, contábil, 
divulgação, entre outros itens", acredita.  
 
Crianças e adolescentes são público-alvo de pastelaria  
 
Com público-alvo formado por crianças e adolescentes, a Geometria do Pastel promete sair de 
Cuiabá e conquistar o País com seus pastéis em formas geométricas variadas. "A Geometria está 
no mercado há três anos, com seis lojas próprias e uma franqueada, e agora está preparada para 
a expansão pelo franchising. A idéia é chegar a 12 lojas em 2003, com prioridade para Cuiabá, 
Brasília, Goiânia, interior de Minas, Rio e São Paulo", diz o franqueador Haroldo Arruda Junior.  
 
A rede aposta na criatividade para fidelizar os clientes. Além dos cortes geométricos e da 
preparação do produto na frente do público, o franqueador aposta no carisma da Turma da 
Geometria, personagens que divulgam a marca e que em breve fornecerão informações diretas 
em um chat no site www.geometriadopastel.com.br. O investimento inicial varia de R$ 60 mil a 
R$ 80 mil, dependendo da estrutura da loja. As lojas de rua devem contar, além dos pastéis e 
caldo de cana com frutas cítricas, com uma linha de cafés (Geocafé) e a Elemento X, de 
sanduíches.  
 
Outra franquia que chega ao mercado no segmento de alimentação é a Galpão Nelore, tradicional 
churrascaria de Londrina. A proposta da Galpão é criar a cultura da qualidade e não da quantidade 
dentro de uma churrascaria rodízio. "Valorizamos os mais variados tipos de cortes e carnes nobres 
e pretendemos passar esse know how ao franqueado. A idéia é ter um ambiente agradável, um 
verdadeiro restaurante para degustação de carnes", explica a gerente de franchising Clariana 
Narciso.  
 
A franquia Galpão Nelore exige área mínima de 500 metros quadrados e investimento inicial de R$ 
250 mil a R$ 300 mil. O faturamento médio mensal está estimado entre R$ 80 mil e R$ 100 mil. O 
foco da expansão, inicialmente, está voltado para o interior de São Paulo, mas deve se estender a 
todo o Brasil. "Recebemos vários interessados do Rio de Janeiro na feira e também temos 
propostas de internacionalização, para Europa e Estados Unidos", diz Clariana. (Mariana Durão)  
 



SERVIÇO  
 
Claudia Pamplona, 2225-5825  
 
Schwartz Consultores, 2544-3417  
 
Sebrae-RJ 0800-782020  
 
Vecchi & Ancona, 0xx-11-3841-9676  
 
Raio x  
 
CELLULARNEO  
 
Negócios: venda e assistência técnica de  
 
celulares  
 
Investimento inicial: R$ 75 mil (taxa  
 
de franquia, montagem, estoque)  
 
Taxa de franquia: R$ 25 mil  
 
Taxa de royalties: 2,5% sobre o faturamento bruto  
 
Taxa de publicidade: não cobra  
 
Margem de lucro sugerida: 15%  
 
Área: a partir de 30 metros quadrados  
 
Faturamento médio mensal: R$ 50 mil a R$ 60 mil (estimado)  
 
Número de funcionários: 3  
 
Unidades: 7 próprias  
 
Informações: 0xx-19-3407-7777 e  
 
www.celullarneo.com.br  
 
Risco: médio, na avaliação da consultora de franquias Ana Vecchi, da Vecchi & Ancona  
 
Consulting  
 
GALPÃO NELORE  
 
Negócio: churrascaria  
 
Investimento inicial: R$ 250 mil a R$ 300 mil (reforma, equipamentos, estoque, taxa  
 
de franquia)  
 
Taxa de franquia: R$ 50 mil  



 
Taxa de royalties: 7% sobre o faturamento bruto  
 
Taxa de publicidade: 6% sobre o faturamento bruto (3% marketing institucional, 3%  
 
marketing local)  
 
Área: 500 metros quadrados  
 
Faturamento médio mensal: R$ 80 mil  
 
a R$ 100 mil  
 
Margem de lucro sugerida: 10%  
 
Unidades: 2 próprias  
 
Número de funcionários: 30 a 40  
 
Informações: 0xx-11-3673-9401  
 
Risco: médio a alto, na avaliação do  
 
consultor José Schwartz  
 
GEOMETRIA DO PASTEL  
 
Negócio: pastelaria  
 
Investimento inicial: R$ 60 mil a R$ 80 mil  
 
(reforma do ponto, estoque inicial, taxa de franquia, máquinas e equipamentos)  
 
Taxa de franquia: R$ 20 mil  
 
Taxa de royalties: 5% sobre o faturamento bruto  
 
Taxa de publicidade: 1% sobre faturamento bruto (isento até o mês de recuperação do  
 
investimento) e 2% sobre faturamento bruto para marketing local  
 
Área: 25 metros quadrados  
 
Faturamento médio mensal: R$ 20 mil  
 
Margem de lucro sugerida: em torno de 26%  
 
Unidades: 6 próprias e 1 franqueada  
 
Número de funcionários: 5 a 8  
 
Informações: 0xx-11-3679-9258 e www.geometriadopastel.com.  
 
Risco: médio a alto, na avaliação de José Schwartz  
 



LUCCA CAFÉS ESPECIAIS  
 
Negócios: café gourmet  
 
Investimento inicial: R$ 80 mil a R$ 120 mil  
 
Taxa de franquia: R$ 15 mil a R$ 65 mil (de acordo com tamanho e tipo de operação)  
 
Taxa de royalties: 5% sobre faturamento bruto  
 
Taxa de publicidade: 1% sobre faturamento bruto  
 
Margem de lucro sugerida: 25% a 35%  
 
Área: 80 metros quadrados  
 
Faturamento médio mensal: R$ 15 mil  
 
a R$ 50 mil  
 
Número de funcionários: 2 a 5  
 
Unidades: 6 (uma própria)  
 
Informações: 0xx-41-342-9243 e www.lucca  
 
cafesespeciais.com.br  
 
Risco: médio a alto, na avaliação da consultora Claudia Pamplona  
 
SUPER CONTADOR  
 
Negócios: serviços de contabilidade via Web  
 
Investimento inicial: R$ 8 mil  
 
(computador, Internet banda larga,  
 
abertura da empresa)  
 
Taxa de franquia: R$ 4,5 mil (material  
 
promocional, treinamento, venda)  
 
Taxa de royalties: 2% sobre faturamento bruto  
 
Taxa de publicidade: 8% sobre o faturamento bruto  
 
Margem de lucro sugerida: não informa  
 
Área: franquia home based sem área  
 
estipulada  
 
Faturamento médio mensal: R$ 7 mil (para unidade com 200 clientes)  



 
Número de funcionários: 2  
 
Unidades: 6 (uma própria e cinco franqueadas)  
 
Informações: 0xx-11-3817-4661  
 
Risco: baixo, na avaliação da consultora Ana Vecchi, da Vecchi & Ancona Consulting  
 
RETOUCHERIE DE MANUELA  
 
Negócios: conserto e transformação de roupas  
 
Investimento inicial: R$ 88 mil  
 
Taxa de franquia: R$ 20 mil (dentro do  
 
investimento inicial)  
 
Taxa de royalties: 6% sobre o faturamento  
 
bruto ou no mínimo R$ 400/mês  
 
Taxa de publicidade: 2% sobre o  
 
faturamento bruto  
 
Margem de lucro sugerida: não informa  
 
Área: 25 metros quadrados a 50 metros  
 
quadrados  
 
Faturamento médio mensal: R$ 18 mil  
 
Número de funcionários: 3  
 
Unidades: 88 (nenhuma no Brasil)  
 
Informações: 0xx-11-3179-6400  
 
Risco: médio risco, na avaliação da consultora Claudia Pamplona  
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 9 jun. 2003. 


