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Rede de fast food, com 80 lojas em todo o País, procura franqueados no 
Rio 
  

A rede de fast food Mister Sheik, com 80 lojas espalhadas pelo Brasil, está em 
busca de franqueados no Rio de Janeiro. O investimento inicial é, em média, de R$ 
2 mil por metro quadrado e os pontos-de-venda devem ter área mínima de 50 
metros quadrados, para shopping, e 300 metros quadrados, para lojas de rua.  

As taxas de royalties e franquia, assim como o faturamento bruto mensal variam de 
acordo com a localização da loja e a margem de lucro sugerida é de 15% sobre o 
faturamento.  

Há 12 anos no mercado, o foco do empreendimento são as classes C e D, com 
tíquete médio de R$ 6. "Abri a loja em dezembro de 2002, investindo um pouco 
mais de R$ 1 milhão e espero o retorno em 48 meses. Estou satisfeito com o 
movimento", conta o franqueado do único ponto-de-venda no Rio, na Avenida 
Brasil, em Santa Cruz, José Paulo Silva.  

A escolha do endereço deste primeiro ponto foi para "estar na vitrine", de acordo 
com a diretora executiva da rede, Renata Nogueira Gomes. Afinal, a avenida é uma 
das entradas da cidade. Além disso, as lojas de rua são maiores, o que ajuda a 
fortalecer a marca. "O mercado do Rio é tão importante quanto o de São Paulo. 
Vamos crescer de forma sustentada", diz Renata.  

O objetivo é abrir quatro novas lojas no Estado do Rio até o fim do ano. Há 
potenciais franqueados pelo menos na Barra da Tijuca e em Niterói. "Vamos 
inaugurar uma loja em outubro no Shopping Iguatemi, em Vila Isabel.  

Os bairros de Madureira, Campo Grande, Méier, Bangu, Centro, Ipanema, Leblon e 
as cidades de Volta Redonda, Nova Iguaçu e Cabo Frio são interessantes para a 
Mister Sheik, principalmente em shoppings dentro de hipermercados", diz Silva, 
responsável pela expansão no Rio e Espírito Santo.  

Os candidatos devem ter capital para investir, disponibilidade integral para 
administrar a loja, além de serem empreendedores. Isso significa administrar 
pontos a partir de 50 metros quadrados nos shopping centers e 300 metros 
quadrados na rua. A taxa de publicidade é de 2% ao mês, enquanto a de royalties 
tem percentual de 5% sobre o faturamento bruto.  

No caso da taxa de franquia, o valor é de R$ 35 mil para pontos em malls e R$ 50 
mil para aqueles em terrenos de rua. O faturamento bruto médio também é 
distinto, sendo de R$ 60 mil em mall e R$ 150 mil quando trata-se de rua. "Os 
franqueados não podem ter muitos sócios, nem trabalhar com outra atividade do 
ramo de alimentação fast food, mas também não precisam ter experiência", 
completa Renata.  

Depois de entrevistados por Silva, os interessados devem ser aprovados por um 
comitê da rede em São Paulo. "Mas o treinamento, uma das partes mais 
importantes do processo, é feito na loja de Santa Cruz, no Rio", diz Silva, 
acrescentando que o empresário precisará gerenciar entre dez e 30 funcionários e 
controlar toda a operação.  

Raio de atuação das lojas  



Na loja de Santa Cruz do Mister Sheik, com 400 metros quadrados, são 31 
funcionários trabalhando. "Como as lojas de shopping são menores, não é 
necessário tanta mão-de-obra. E sempre estudamos a localização da loja para não 
ter concorrência na mesma área", completa Renata Nogueira Gomes, diretora 
executiva da rede.  

O raio de atuação exclusivo é de aproximadamente 500 metros quadrados, mas 
lojas em shopping centers, supermercados, universidades ou centros comerciais 
não são consideradas como do mesmo território. Todas são abastecidas com 
produtos avaliados pela equipe de nutricionistas da Mister Sheik, mas nem todos os 
fornecedores são definidos pela rede.  

Na avaliação da consultora do Sebrae/RJ, Thais Helena de Lima Nunes, o risco do 
empreendimento é médio. "O retorno é alto e praticamente garantido. De qualquer 
forma, vem a médio prazo. Há concorrentes fortes no mercado, o que pode afetar 
as vendas.  

Desta forma, a escolha do ponto é fundamental", completa Thais.  

SERVIÇO  

Mister Sheik, 3305-9379  

raio x  

Mister Sheik  

>> Negócio: fast food  

>> Investimento inicial: R$ 3 mil por metro quadrado (loja de shopping) e R$ 1,5 
mil (loja de rua)  

>>Taxa de franquia: R$ 35 mil (lojas de shopping) e R$ 50 mil (lojas de rua)  

>>Taxa de royalties: 5% do faturamento bruto  

>>Taxa de publicidade: 2% do faturamento bruto  

>> Faturamento médio mensal: R$ 60 mil (lojas de shopping) e R$ 150 mil (lojas 
de rua)  

>> Margem de lucro sugerida: 15% do faturamento bruto  

>> Número de funcionários: dez (lojas de shopping) e 30 (lojas de rua)  

>> Área: a partir de 50 metros quadrados (lojas de shopping) e 300 metros 
quadrados (lojas de rua)  

>> Risco: médio na avaliação da consultora de organização empresarial e 
marketing do varejo do Sebrae/RJ, Thais Helena de Lima Nunes  
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