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De olho nas previsões de retomada econômica e na forte concorrência existente, o mercado de 
franchising investe em planejamento estratégico e de geomarketing, planeja a abertura de novos 
pontos comerciais e mantém acelerados os planos de expansão.  
 
As pesquisas detectaram, para 2004, áreas ainda inexploradas pela concorrência. Trata-se de 
bairros periféricos da Capital, além de cidades que compõem a Grande São Paulo, Baixada 
Santista, ABC (Santo André, São Bernardo e São Caetano), além de o interior do Estado.  
 
Rodrigo Abreu, especialista em canais de distribuição do Grupo Cherto afirma, porém, que o 
resultado das pesquisas não pode ser analisado de forma absoluta. Ou seja, “a localização de um 
ponto comercial pode ser ótima para um tipo de negócio e se revelar péssima para outro”, 
explica. Para ele, é preciso analisar todos os dados econômicos, sociais, geográficos e o perfil de 
consumidores da região “para poder dizer se aquele ponto é bom ou ruim”, complementa.  
 
Na área de informática, a Bit Company é uma das pioneiras no estudo de implementação de 
novas unidades. Entre julho e dezembro deste ano, a empresa investiu cerca de R$ 60 mil em 
mapeamento para abrir novas lojas. Otimista, a rede projeta um crescimento de 70% em 2004. 
Para isso, pretende abrir 100 novas unidades em todo o País.  
 
No caso do Estado de São Paulo, segundo Alessandra Luchi, gerente de expansão da Bit Company 
o estudo revelou uma surpresa. “Detectamos que as áreas mais interessantes para o projeto de 
expansão da rede são as regiões periféricas da Capital, além da Grande São Paulo.”  
 
O estudo indicou o interior, o ABC paulista e os bairros mais distantes dos grandes centros como 
os pontos mais interessantes — Santo André, Guaianazes, Itaim Paulista, e também Osasco. Fora 
da cidade de São Paulo, a rede garante já ter contatos em Americana, Araçatuba, Barretos, 
Jaboticabal, Limeira, Lins, Piracicaba, Presidente Prudente, Rio Claro, São Carlos, São Vicente, 
Taquaritinga e Taubaté.  
 
Para avançar nessa área geográfica, a empresa desenvolveu um novo formato de franquia, 
específico para cidades de menor porte. São unidades que requerem menor investimento, cujo 
ponto comercial precisa ter 80 m², em média. Para abrir uma unidade, o investimento inicial fica 
entre R$ 40 mil e R$ 80 mil. Em uma unidade padrão, o valor varia de R$ 80 mil a R$ 150 mil. 
Hoje, a rede possui 142 unidades em 12 Estados.  
A Multicoisas , franquia de materiais para reparos residenciais e comerciais, também garante ter 
realizado estudo semelhante sobre principais pontos comerciais para expansão.  
De acordo com Luís Henrique, diretor de marketing e expansão da rede, o investimento foi da 
ordem de R$ 20 mil e a apuração feita pela Gis Target Análise de Mercado , também entre julho e 
dezembro deste ano. Ele indica as praças da Grande São Paulo, Campinas, Baixada Santista, 
Niterói e Rio de Janeiro como mais interessantes para um negócio.  
“O objetivo era priorizar a expansão e evitar a canibalização entre as unidades durante o 
crescimento. Queremos mostrar profissionalismo e preservar o bom relacionamento com os 
franqueados”, explica o diretor.  
Com 36 lojas em todo o País, a rede detectou um potencial de implantar mais 40 lojas na grande 
São Paulo, seis em Campinas, cinco na Baixada Santista e 25 em Niterói e Rio de Janeiro. 
Henrique já tem seis lojas contratadas para 2004 e estima fechar mais 10 no 1º semestre.  
Ao todo, os investimentos em marketing serão de R$ 1 milhão para 2004. A meta é crescer 42% 
no próximo ano. Para abrir uma unidade é preciso investir entre R$ 260 mil e R$ 400 mil. A taxa 
de franquia é de R$ 38 mil, incluído capital de giro, estoque e implantação. Vale ressaltar que 
50% do investimento total pode ser financiado pela própria rede. São cobrados mais 5% de 
royalties, mais 1% de taxa de publicidade. O faturamento médio mensal das unidades gira em 
torno de R$ 90 mil.  



 
Para o segmento de fast-food, a realidade parece ser diferente. A rede de grelhados Montana Grill 
Express estima abrir 40 novas lojas em 2004. Na Capital, a companhia pretende focar nos 
shopping centers para alcançar essa meta. e já está negociando com o Morumbi Shopping , o 
Center Norte e o Center 3 — com inauguração prevista em março.  
 
Hoje, existem 12 casas do Montana Grill Express no Brasil, sendo oito no Estado de São Paulo. 
“Os shoppings de São Paulo exigem um investimento maior, mas dão um ótimo retorno em 
contrapartida”, observa Rodrigo Tadeu Mantovani, sócio do grupo Montana. “Com mais 
investimentos em São Paulo e Rio de Janeiro, queremos tornar o Montana Grill Express mais 
conhecido”, explica Mantovani.  
 
Os planos de crescimento da franquia se estendem ao interior paulista, que deve receber duas 
novas lojas entre dezembro e janeiro (em Taubaté e São José dos Campos). Segundo Clóvis 
Cabrino Júnior, outro sócio da rede, cada loja demanda investimento de R$ 200 mil. 
Outra preocupada em manter os negócios aquecidos é a S.O.S. Computadores . A rede afirma ter 
feito estudos, por meio da força de trabalho interna, para descobrir pontos comerciais para 
expansão. Palmiro Ramos Fillippini Jr., diretor da empresa, diz terem investido R$ 50 mil no 
mapeamento da rede. “O objetivo é conhecer melhor cada praça para ter menos problemas na 
instalação das unidades”, explica.  
 
A pesquisa detectou, na Grande SP, algumas das regiões de interesse da rede, como Itaim Bibi; 
Cotia e Itapevi. “Por questões estratégicas, ainda não podemos divulgar todas as regiões”, diz. 
Mas, revela ainda que no interior as áreas de maior interesse são as cidades de Mogi das Cruzes; 
Campinas; São Carlos; Taubaté; São José dos Campos; Sorocaba; Barueri; São José do Rio Preto 
e Ribeirão Preto.  
 
No litoral, o Guarujá. Para estas regiões está prevista a abertura de 13 unidades. Atualmente, 
existem 117 franquias S.O.S., sendo apenas uma própria. Para abrir uma loja, o investimento 
varia de R$ 70 mil a 250 mil. A taxa de franquia custa a partir de R$ 7 mil. A empresa não cobra 
royalties. A taxa de propaganda é 13% do faturamento bruto da unidade, a partir de R$ 30 mil. 
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