
Bel Cook lança versão exclusiva para franchising 
Elisa Rosa 
 
ABel Cook, empresa que há 17 anos fornece pratos prontos e salgados congelados para 
supermercados, está ingressando no mercado varejista com a venda de franquias dos quiosques 
Dom Sabor.  
 
As unidades contam com um mix de 22 produtos, e demandam investimento inicial de R$ 21 mil a 
R$ 26 mil, dependendo do modelo, valor no qual estão incluídos taxa de franquia, instalações e 
estoque inicial. A meta da empresa é chegar a 100 quiosques em São Paulo até o final do ano. 
Apesar de não ter estabelecido números, o sócio-diretor da empresa, Roberto Altério, adianta que 
vai incluir o Rio de Janeiro nos planos de expansão da Dom Sabor, mas só a partir de julho. 
 
O investimento inicial mais baixo é referente ao quiosque médio. Há ainda opções de unidades 
chamadas completas e externas. A diferença entre o médio e o completo é quanto ao tamanho do 
balcão.  
 
"Mas isso não influencia muito. Só que, com um balcão maior, o franqueado pode expor mais 
salgadinhos e, conseqüentemente, vender mais e obter melhores resultados, mas as médias de 
tempo de retorno e faturamento mensal são iguais para todos os franqueados", observa Altério. O 
externo, apesar do nome, também pode ficar em supermercados, mas localizado de forma que os 
transeuntes possam vê-lo, e não apenas os consumidores dos supermercados. Os quiosques 
completo e o externo  
custam R$ 24 mil e R$ 26 mil, respectivamente.  
 
Antes de formatar as franquias, o proprietário da Dom Sabor testou a venda direta ao consumidor 
com a instalação de 14 quiosques próprios em supermercados. Essas unidades já estão sendo 
repassadas a investidores. "Os supermercados são os pontos ideais por enquanto, é onde há 
carência de lugares com lanches rápidos e bons", afirma Altério.  
 
A advogada Joselina Antunes Neves comprou seis quiosques completos em São Paulo, todos em 
funcionamento desde fevereiro, e já está obtendo retorno em pelo menos dois deles. "Escolhi bem 
o ponto", acredita Joselina. A meta da empresária é ter, até o fim do ano, 20 quiosques. Por 
enquanto, todos são em supermercados, mas Joselina pretende diversificar e provavelmente vir 
para o Rio de Janeiro também.  
 
Todos os modelos têm faturamento médio mensal previsto de R$ 8 mil a R$ 20 mil, com margem 
de lucro sugerida de 15%. O tamanho das unidades, de 2,5 metros quadrados, não varia, apenas 
o tamanho do balcão e do compartimento onde são colocados os salgados mudam. O número de 
funcionários é de quatro por unidade, considerado razoável pelo consultor de franquias, José 
Schwartz, da Schwartz Consultores. 
 
De acordo com Schwartz, o risco do investimento é de médio para baixo. "O investimento inicial 
não é alto e este é um mercado para o qual sempre existe consumo", explica o consultor. O baixo 
investimento é considerado uma das principais vantagens das franquias Dom Sabor, na opinião do 
franqueador e da franqueada Joselina. "Eles não deixam de ter razão, mas esse é o valor de 
mercado para um negócio desse porte. Não há nada de extraordinário nele", pondera Schwartz. 
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Raio x 
>> Negócio: comércio de salgados 



>> Investimento inicial: R$ 21 mil (quiosque médio), R$ 24 mil (quiosque completo) e R$ 26 mil 
(quiosque externo), com taxa de franquia, instalação e estoque inicial 
>>Taxa de franquia: não informa 
>>Taxa de royalties: 5% sobre vendas  
>>Taxa de publicidade: 2% sobre vendas 
>> Faturamento médio mensal: de R$ 8 mil a R$ 20 mil 
>> Área mínima: 2,5 metros quadrados 
>> Margem de lucro sugerida: 15% 
>> Número de funcionários: 4 
>> Risco: de médio a baixo, na avaliação de José Schwartz. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 10 jun. 2003. 


