
Grife francesa está de olho no Rio 
Elisa Rosa 
 
A marca francesa de óculos, acessórios e roupas esportivas Vuarnet pretende abrir novas 
franquias no País, inclusive no Rio. A marca está desde 1994 no Brasil e tem sete lojas próprias e 
sete franquias espalhadas pelo território nacional. O franqueador, Antônio Augusto de Barbosa 
Sousa Monteiro, prefere não estabelecer uma meta de expansão, mas avisa que a capital e o 
Estado do Rio de Janeiro são os principais alvos da empresa. 
 
- Fui o responsável pela direção e expansão da Lacoste por 15 anos. Pela minha experiência, 
essas metas não funcionam. Prefiro escolher bem os lugares onde quero me instalar e avaliar as 
propostas, sem me preocupar em atingir um número, muitas vezes, impossível de calcular. Por 
exemplo, quero abrir unidades franqueadas no Fashion Mall, no Rio, e no Iguatemi de São Paulo, 
entre outros pontos no Brasil - explica Monteiro. 
 
A primeira franquia na cidade do Rio foi inaugurada no final de maio no BarraShopping. A intenção 
da diretoria da Vuarnet é ocupar especialmente os shoppings dirigidos às classes A e B. No 
entanto, de acordo com o franqueador, a marca não é conhecida pelos altos preços, apesar de os 
principais clientes pertencerem a um público detentor de razoável poder aquisitivo. "O que 
diferencia os clientes é o tipo de vida levado por eles. Os preços não são altos, mas, como 
vendemos produtos diferenciados para lazer e esporte, os clientes são aqueles que viajam e 
praticam esportes. Por esse motivo, pode-se dizer que nossos clientes são diferenciados, e não 
pelo preço dos produtos", enfatiza Monteiro. 
 
Para abrir um loja Vuarnet de 40 metros quadrados, é preciso um investimento inicial de R$ 80 
mil. O valor inclui a montagem da loja e o estoque inicial. A empresa não cobra taxa de franquia, 
de royalties e nem de publicidade. "Nós oferecemos opções, empresas de serviços e assistência, 
mas cabe ao franqueado decidir o quanto vai investir nisso. Não quero administrar o dinheiro 
deles dessa maneira", justifica Monteiro. 
 
Após uma pesquisa de mercado, o primeiro franqueado da cidade do Rio, Rodolfo Jordano Júnior, 
optou pela Vuarnet. "Queria diversificar os negócios da minha família, que se concentravam no 
ramo farmacêutico. Fui para esse novo segmento com a ajuda de consultores e porque confio e 
conheço bem a marca. No Rio, apenas os óculos da Vuarnet são famosos. A nossa meta é mudar 
isso, mostrar outros produtos, como relógios, perfume e vestuário", diz. O empresário quer abrir 
outros pontos-de-venda em shoppings da Zona Sul do Rio ainda este ano. 
 
O consultor de franquias Alain Guetta, da Guetta Franchising, considera alto o risco de 
investimento na marca, em função do alto índice de falsificação dos produtos de marcas famosas. 
"Essas pessoas que falsificam e não pagam impostos não são punidas, e isso prejudica muito os 
comerciantes que vivem de uma marca forte. O investimento inicial é razoável, mas existe o 
perigo da pirataria", alerta Guetta. 
 
SERVIÇO 
Guetta Franchising, 2247-8217 
Vuarnet, 0xx-11-3846-4040 
 
RAIO X 
 
>> Negócio: loja de acessórios para lazer e esporte 
>> Investimento inicial: R$ 80 mil 
>> Taxa de franquia: não cobra 
>> Taxa de Royalties: não cobra 
>> Taxa de publicidade: não cobra 
>> Área mínima: 40 metros quadrados 



>> Faturamento médio mensal: não informa 
>> Margem de lucro sugerida: 15% a 18% 
>> Retorno: 12 a 18 meses 
>> Número de funcionários: 7 
 
Risco: alto, na avaliação de Alain Guetta, da Guetta Franchising. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 11 jun. 2003. 


