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Um estudo da consultoria Rizzo Franchise sobre os investimentos feitos em marketing pelas 
franquias que atuam no País e por negócios considerados correlatos, como postos de gasolinas e 
casas lotéricas e lojas dos Correios, mostra que no ano passado, a verba chegou a R$ 4,942 
bilhões. Para este ano, algumas redes que colocam o marketing como uma de suas prioridades 
estão aumentando seus investimentos em até 25%, de olho na expansão de seus negócios. O 
consultor e responsável pela pesquisa, Marcus Rizzo, acredita que haverá um crescimento nesses 
aportes. Ele explica que ao contrário de outros levantamentos — que mostram verbas de 
marketing bem inferiores à pesquisa da Consultoria — o montante analisado engloba também, 
além do franchising tradicional, empresas que possuem formato de franquias.  
“Fazemos uma análise com base em todas as empresas que se enquadram nesse perfil”, diz. No 
total, esse número chega a 1.100, segundo Rizzo. 
 
Para o diretor de comunicação e marketing da Associação Brasileira de Franchising (ABF) André 
Friedheim, todo o investimento das redes contribui para o próprio desenvolvimento das franquias. 
“As novas ações são criadas justamente para manter as empresas em evidência e criar um 
ambiente propício para a expansão de novas unidades”, diz. 
 
A escola de idiomas Wizard Brasil , por exemplo, investe este ano R$ 10 milhões em marketing — 
R$ 2 milhões a mais que no ano passado. Com a verba proveniente da venda do material didático 
— a cada livro, R$ 2,50 são revertidos para o fundo de comunicação — a empresa aposta em 
campanhas que aliem seu nome ao público jovem, a modernidade e ao esporte. Luiz Fernando 
Pegoraro, diretor de marketing da rede, afirma que este ano, a empresa lançou duas grandes 
campanhas. “Uma no primeiro semestre com o grupo musical Capital Inicial, que fez 50 shows 
patrocinados pela escola, e o co-patrocínio do concurso de modelos Tic Tac Mega Models”, diz.  
 
Além disso, a empresa acredita no esporte como uma boa estratégia de marketing. Por isso, 
lançou em 2005 o time Wizard Campinas, que participa do Campeonato Paulista de Vôlei. Já no 
mercado internacional, onde atua nos Estados Unidos, Portugal e Japão, a escola utiliza 
publicidade na TV Globo Internacional para se comunicar com o seu público-alvo: brasileiros que 
vivem nesses países. 
 
Ação no esporte 
 
Acompanhando o crescimento de sua rede de franquias, o Habib´s investe este ano cerca de R$ 
13 milhões em marketing. Neste segundo semestre, para lançar a esfiha em formato de coração, 
a rede lançou uma campanha que conta com chamadas durante o reality show Fama, da TV 
Globo. Além de campanhas publicitárias em que a tevê responde por 60% da veiculação, a 
franquia de fast-food aposta no marketing esportivo para fixar sua marca e despertar o interesse 
de novos investidores. De acordo com Thomaz Pedroso, diretor de marketing, o público misto da 
empresa faz com que as campanhas atendam desde as crianças, com o lado lúdico, até os 
adultos, com o patrocínio do esporte. “Investimos no Campeonato Paulista de Tênis, além do São 
Paulo Futebol Clube”, afirma. O Habib´s cobra 4% do faturamento dos franqueados para o seu 
fundo de publicidade.  
 
A empresa afirma que, no primeiro trimestre de 2005, as vendas dos pratos árabes foram 
elevadas em 126% por causa da estratégia de marketing adotada, que priorizou a política de 
promoções com a campanha “almoço amigo.” 
 
Já o concorrente Bob´s não revela sua verba em marketing em 2005, mas diz que houve um 
aumento significativo. Só na campanha “Big Bob Forever”, veiculada nos meses de julho e agosto, 
a rede gastou R$ 5 milhões. A empresa aposta também na participação de festivais musicais, 
além do licenciamento de personagens conhecidos das crianças para puxar as vendas.  



De acordo com Flávio Maia, diretor de marketing, expansão e franquias da rede, esse tipo de 
negócio rende bons resultados para a cadeia de restaurantes. “Depois do KND, Turma do Barulho, 
o Bob´s lança na segundo quinzena de setembro mais uma campanha com novo licenciado”, 
afirma.  
 
Algumas unidades do Bob´s também investem pontualmente em ações independentes. Em São 
Paulo, uma franquia realiza no momento uma campanha independente com o filme Dois Filhos de 
Francisco, em cartaz desde o dia 19 de agosto. 
 
A rede cobra 4% de cada franqueado para investir em marketing e deve fechar o ano com 480 
pontos de vendas e um faturamento 20% superior ao de 2004, quando obteve R$ 272 milhões. 
 
A Microlins , rede de escolas de ensino profissionalizante, que atingiu R$ 200 milhões em 
faturamento no ano passado, destina 2% das receitas em ações de marketing. Segundo a 
empresa, o investimento é concentrado em campanhas publicitárias com a exploração das 
características regionais. “Trabalharmos com mídias locais, preocupados com a regionalização da 
comunicação”, diz Cássio Lopez, gerente de marketing. Segundo ele, dentro dos aportes em 
marketing, a empresa inova este ano, com as operações da Microlins SAT, canal de televisão 
exclusivo Microlins para as franquias oferecerem cursos e palestras. .  

 
 
Leia Mais 
 
Escola CNA abre o leque  
 
Para estabelecer um contato direto com seu público e ampliar sua participação, principalmente 
entre as crianças, a escola de idiomas CNA aumentou 30% seus investimentos em marketing este 
ano. Segundo a empresa, são R$ 10 milhões destinados em propaganda e promoções.  
 
Diferentemente de outras franquias, a verba no CNA resulta de uma diferenciada cobrança que a 
rede faz aos seus franqueados, diz o gerente de publicidade Nicadan Galvão. “Estabelecemos uma 
mensalidade baseada na tabela dos meios utilizados, que é reajustada na medida que os veículos 
atualizam seus preços”, afirma. 
 
Segundo ele, o aumento da verba anual da rede é decorrente do lançamento de uma campanha 
para crianças, iniciada este ano. “É a primeira vez que a escola decide se posicionar dentro deste 
segmento”. Para isso, a programação infantil das tevês aberta e fechada foi o canal escolhido. 
Galvão afirma que este ano, a empresa também apostou em parcerias com universidades, lojas e 
supermercados para chegar a públicos dirigidos, além de comunicação no metrô de São Paulo. 
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