
Quando a marca faz a diferença 
 
A história das irmãs Tatiana Moraes e Rafaela Moraes, da Lilica & Tigor, e de Patrícia 
Aparecida Alves Faria, da Spoleto Italiana Restaurante, assemelha-se quando o 
assunto é o sucesso empresarial no sistema de franquias. Elas buscaram neste tipo de 
negócio a solução para montar um empreendimento sólido e com marca e produtos já 
aceitos no mercado. "Quando compro uma franquia, tenho direito de usar uma marca 
que já tem uma identificação com o consumidor. Quando monto um negócio 
independente, preciso estabelecer um nome próprio. Além de isso ser custoso, ainda 
preciso entender se é a melhor marca para o meu negócio. A franquia é um negócio 
testado, que já tem o caminho das pedras. A marca ajuda bastante", ressalta Tatiana 
Moraes, em entrevista à Agência Sebrae de Notícias (ASN). 
 
Nos dois casos, as empresárias contam que a internet foi o principal meio de pesquisa 
e forma de entrar em contato com o franqueador. Após cadastramento, preenchimento 
de fichas e formulários, as empresárias passaram por treinamentos específicos da sua 
rede de franquias. 
 
"Fiquei dois anos pesquisando em que investir, depois que conheci a loja da Spoleto 
em um shopping de Brasília. Entrei em contato com o pessoal no Rio de Janeiro. Fui 
muito bem recebida. E isso foi decisivo. Acredito na empatia entre franqueado e 
franqueador", comenta Patrícia.  
 
As empresárias no ramo de roupas infantis, há 2 anos trabalhavam com outras 
atividades. Uma era arquiteta (Tatiana) e a outra (Rafaela) professora de Ciência da 
Computação. Segundo Tatiana, a escolha pela franquia aconteceu de forma 
inesperada. 
 
"Conheci a marca por meio de um presente que ganhei quando estava grávida. Percebi 
que não tinha a rede em Goiânia, então entrei em contato pelo site deles. Respondi a 
vários questionários, passei por testes até ser chamada para conhecer a fábrica da 
Marisol, no Rio Grande do Sul. Dentre várias pessoas interessadas fui selecionada para 
receber a franquia", conta. 
 
Segundo a empresária, se a franquia for boa, o negócio não tem erro. "Só tenho que 
me preocupar com as vendas e o treinamento dos empregados. O resto recebo tudo 
pronto. Eles fizeram análise de mercado, escolheram os melhores pontos de venda. É 
um trabalho muito qualificado. Como todas as 108 lojas espalhadas pelo Brasil são 
todas idênticas, desde a vitrine até o preço dos produtos, tudo é estipulado pelo meu 
franqueador", revela a empresária, que atualmente emprega 17 pessoas, administra 
duas lojas e começa a preparar a abertura de uma terceira. 
 
Crescimento  
Com um pouco mais de um ano, a Spoleto Italiana Restaurante já dá os primeiros 
passos de crescimento. Com 15 empregados, a loja num shopping de Goiânia chega a 
vender 180 pratos, por dia. "A aceitação do meu produto foi muito boa. Estou 
crescendo. Nenhum mês é igual ao que passou. Mas já estou pensando em abrir a 
segunda loja", conta Patrícia. 
 
A procura por um produto que já estivesse consolidado no mercado e que fosse ligado 
à saúde fez com que a rede Spoleto conquistasse o coração da empresária.  
 



"A qualidade do produto é muito importante. Em Goiânia, não tinha uma rede de fast 
food que oferecesse produtos naturais e saudáveis. No nosso caso, o prato é 
preparado na hora e na frente do cliente, além do preço ser acessível", revela, e conta 
não ter problemas com estoque. "Recebo todas as porções com rigoroso controle de 
qualidade e o volume é calculado pela meta de vendas. Não perco com o produto", 
finaliza. 
 
Fonte: Jornal do Commércio, 26 jan. 2006. Disponível em: < 
http://www.jornaldocommercio.com.br/#>. Acesso em: 26 jan. 2006. 


