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Adquirir uma franquia é o negócio dos sonhos de muitos brasileiros. Não é à toa que o País é o 
sétimo mais empreendedor do mundo, segundo o relatório Empreendedorismo no Brasil 2002, da 
Global Entrepreneurship Monitor. Mundo Verde, McDonald's, O Boticário, Casa do Pão de Queijo, 
Habib's e Pello Menos encabeçam a lista das redes mais cobiçadas, segundo enquete realizada 
pelo Jornal do Commercio com 50 moradores do Rio de Janeiro, maiores de 26 anos.  
 
Líder de preferência, a Mundo Verde foi citada por 11 entrevistados, enquanto nove optariam pelo 
McDonald's na hora de abrir o próprio negócio. Em terceiro lugar, O Boticário teve sete votos, 
seguido pela Casa do Pão de Queijo, com três, Habib's e Pello Menos, com dois cada.  
 
Outras franquias citadas foram 5 à Sec, Amor aos Pedaços, Blockbuster, Contém 1g, Correios, De 
Plá, Kodak, Livraria Nobel, Livraria Saraiva, Rei do Mate e Spoletto. Teve ainda quem citasse 
empresas como Alphabeto, Godiva, Haagen-Dazs, Mcdolly e Victoria Secret, que não adotam o 
sistema de franchising.  
 
- Ter uma franquia da Mundo Verde seria a oportunidade de aproveitar a onda da geração saúde, 
grande consumidora de produtos naturais, integrais, diet e light - afirma a dentista Ana Carolina 
Aquino Silva, 26 anos.  
 
Há dez anos como franqueado da Mundo Verde, Fernando Rodrigues Reis acompanhou o 
desenvolvimento da rede e confirma a impressão de Ana Carolina. "Estou satisfeito com o 
resultado e acredito na expansão e fortalecimento da marca", diz Reis.  
 
As explicações para uma marca regional ter superado o gigante McDonald's na  
 
preferência de potenciais candidatos, porém, vão além da estratégia comercial da rede. Além de 
concordar com Ana Carolina, a química Sonildes Lamego, 57 anos, coloca a afinidade com a 
marca Mundo Verde como principal motivador da escolha. "Combina com meu estilo de vida", 
assinala. Mas, para consultores em franchising, quem privilegia apenas a simpatia à marca corre o 
risco de fazer parte de estatísticas de empresas que fecham as portas nos primeiros três anos de 
vida.  
 
- Quem gosta de cozinhar não tem garantia de sucesso na direção de um restaurante. O negócio 
exige dedicação nos finais de semana e feriados - exemplifica a sócia diretora Vecchi & Ancona 
Consulting, Ana Vecchi.  
 
Cego diante da possibilidade de estar próximo à atividade que mais lhe agrada, o futuro 
empresário tende a relegar ao segundo plano a importância de uma análise de mercado que 
contemple a demanda pelos produtos ou serviços na área escolhida, independentemente de 
estudos apresentados pelo franqueador. "É comum a proposta de abertura de pontos em locais 
que não têm grande potencial de consumo, apenas para driblar a concorrência. Ou seja, não há 
preocupação com o franqueado", comenta Ana.  
 
Segunda lição: imagem da rede à parte, é preciso avaliar sua idoneidade e estrutura. O 
publicitário Paulo Faria, 29 anos, que gostaria de ter uma loja da Mundo Verde Sucos, reforça a 
preocupação de consultores. "Acredito ser esta uma empresa que realmente leva a sério o seu 
nicho. Os produtos são 100% naturais e saudáveis, sem perder qualidade e sabor", assinala.  
 
Caso Faria decidisse transformar seu sonho em realidade, deveria ir além da impressão. O ideal, 
segundo a consultora em franchising Cláudia Pamplona, que atende clientes como Anestec e Car 
Kids, seria analisar criteriosamente a Circular de Oferta de Franquia. "Do documento devem 



constar os sócios da marca, a data de sua fundação, demonstrativos financeiros, treinamento e 
assessoria prestados", enumera.  
 
SERVIÇO  
 
Cláudia Pamplona, 2225-5825  
Vecchi & Ancona Consulting, 0xx-11 3841-9676  
 
Parece, mas não é  
 
Ao participar de enquete sobre a franquia dos sonhos, o publicitário Pedro Neiva de Mello, 26 
anos, afirmou que gostaria de ter uma unidade da Haagen-Dazs. "Moro em Niterói e sinto falta de 
uma boa sorveteria na cidade. A Haagen-Dazs tem qualidade, variedade dos produtos e 
credibilidade."  
 
A designer gráfica Maria Maximina Tavares, 30 anos, gostaria de ter uma franquia da Godiva, 
fabricante de chocolates. Outras marcas como Victoria Secret, Alphabeto e Mcdolly também foram 
citadas. Mas o ponto é: tais empresas não usam o sistema de franchising para expansão no Brasil.  
 
Simpáticos à marca e ao produto ou serviço, muitos potenciais investidores acabam desejando 
nomes que não adotam o franchising. Para o consultor Marcelo Cherto, não se trata de um 
problema de divulgação das redes de franquia, mas de falta de informação.  
 
- A primeira escolha é sempre baseada na emoção. A expectativa do franqueado nem sempre tem 
a ver com a realidade da rede ou com seu perfil - observa. "Cabe ao franqueador selecionar 
aqueles que realmente têm condições de se tornar franqueados."  
 
Alberto Saraiva, presidente do Habib's, diz que é comum receber propostas de pessoas atraídas 
pelo nome da rede, identificação com a marca e lucro que ela pode gerar, mas que não têm idéia 
do que é trabalhar no ramo. "Por isso uma das etapas de seleção de nossa franquia é um estágio 
dentro das lojas, passando pelo balcão, cozinha e atendimento a clientes. Ali, muitos desistem", 
conta. (Débora Oliveira e Mariana Durão)  
 
RAIO X  
 
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 revela  
 
Margem de lucro sugerida: 10% para lojas em shoppings e 14% para lojas de rua  
 
Área: 70 a 100 metros quadrados  
 
Número de funcionários: oito a 14  
 



Unidades: 102  
 
Demanda mensal: 100 pedidos  
 
Informações: 0xx-24-2237-2528 e www.mundoverde.com.br  
 
MUNDO VERDE SUCOS  
 
Negócio: lanchonete  
 
Investimento inicial: R$ 150 mil a R$ 190 mil  
 
Taxa de franquia: R$ 20 mil, incluída no investimento inicial  
 
Taxa de publicidade: 1,5% sobre o faturamento bruto  
 
Taxa de royalties: 5% sobre o faturamento bruto  
 
Faturamento médio mensal: R$ 50 mil  
 
Margem de lucro sugerida: 15% a 20%  
 
Área: mínimo de 35 metros quadrados  
 
Número de funcionários: seis  
 
Unidades: três  
 
Demanda mensal: 100 pedidos  
 
Informações: 0xx-24-2237-2528 e www.mundoverde.com.br  
 
MCDONALD'S  
 
Negócio: fast food  
 
Investimento inicial: US$ 500 mil  
 
Taxa de franquia: US$ 50 mil, incluída no investimento inicial  
 
Taxa de royalties: 5% sobre o faturamento líquido  
 
Taxa de publicidade: 5% sobre o faturamento líquido  
 
Faturamento médio mensal: R$ 200 mil  
 
Margem de lucro sugerida: não revela  
 
Área: a partir de 190 metros quadrados  
 
Número de funcionários: depende da área  
 
Unidades: 1.223  
 
Demanda mensal: 200 pedidos  



 
Informações: 0xx-11-4196-9800  
 
O BOTICÁRIO  
 
Negócio: venda de perfumes e cosméticos  
 
Investimento inicial: R$ 130 mil  
 
Taxa de franquia: não cobra  
 
Taxa de royalties: 38% sobre as compras  
 
Taxa de publicidade: não cobra  
 
Faturamento médio mensal: R$ 50 mil  
 
Margem de lucro sugerida: 10% a 12%  
 
Área: 30 metros quadrados  
 
Número de funcionários: três a quatro  
 
Unidades: 2.187  
 
Demanda mensal: 400 pedidos  
 
Informações: 0800-41-3011  
 
CASA DO PÃO DE QUEIJO  
 
Negócio: fast food  
 
Investimento inicial: R$ 68 mil a R$ 170 mil  
 
Taxa de franquia: R$ 20 mil a R$ 35 mil  
 
Taxa de royalties: 3% sobre o faturamento bruto  
 
Taxa de publicidade: 3% sobre o faturamento bruto  
 
Faturamento médio mensal: R$ 25 mil  
 
Margem de lucro sugerida: 15% a 20%  
 
Área: 20 a 80 metros quadrados  
 
Número de funcionários: seis a oito  
 
Unidades: 380  
 
Demanda mensal: 150 pedidos  
 
Informações: 0xx-11-3897-4700  
 



HABIB'S  
 
Negócios: fast food de comida árabe  
 
Investimento inicial: R$ 400 mil a R$ 800 mil  
 
Taxa de franquia: R$ 75 mil, incluída no investimento inicial  
 
Taxa de royalties: 5% sobre o faturamento bruto  
 
Taxa de publicidade: 4% sobre o faturamento bruto  
 
Faturamento médio mensal: R$ 150 mil a R$ 400 mil  
 
Margem de lucro sugerida: em torno de 20%  
 
Área: 80 a 1,3 mil metros quadrados  
 
Número de funcionários: 60  
 
Unidades: 204  
 
Demanda mensal: 250  
 
Informações: 0xx-11-5633-2600  
 
PELLO MENOS  
 
Negócio: depilação  
 
Investimento inicial: R$ 80 mil a R$ 90 mil  
 
Taxa de franquia: R$ 30 mil, incluída no investimento inicial  
 
Taxa de royalties: 10% sobre o faturamento bruto  
 
Taxa de publicidade: 3% sobre o faturamento bruto  
 
Faturamento médio mensal: não revela  
 
Margem de lucro sugerida: 25%  
 
Área: 100 metros quadrados  
 
Número de funcionários: cinco  
 
Unidades: 21  
 
Demanda mensal: 120 consultas  
 
Informações: www.pellomenos.com.br  
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 2 jun. 2003. 


