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Marcas voltadas para o público A e B expandem-se pelo sistema de franchising. 
 
Roupas, sapatos e cosméticos de grife, vinhos importados, objetos de decoração e até mesmo 
cozinhas planejadas não fazem parte do rol de produtos consumidos pela maioria dos brasileiros. 
Pelo contrário. Luxos como esses são típicos da classe A e B. Economia não faz parte do dia-a-dia 
dessas pessoas, que prezam não só pela qualidade como também pelo bom atendimento e pelos 
diferenciais oferecidos nas lojas. Negócios voltados para o público de alta renda não faltam no 
mercado e o setor de franquias é um dos que mais oferece produtos e opções, desde uma simples 
sandália estilizada até uma obra de arte assinada por um artista famoso. O investimento inicial 
em unidades de marcas como Lacoste e Anna Pegova vai de R$ 280 mil a R$ 580 mil. 
 
A Associação Brasileira de Franchising (ABF) vê nesse público uma das maiores forças do 
mercado. "Em todas as grandes capitais do mundo, as redes consideradas chiques faturam 
milhões. Nos Estados Unidos, as lojas de classe AA têm um faturamento igual a das marcas mais 
populares. O meio-termo não é mais bem-vindo no mundo do consumo: ou é popular ou é fino", 
afirma Ricardo Camargo, diretor-executivo da entidade. Outra questão importante para o sucesso, 
segundo Camargo, é a atração exercida sobre a classe média. "A classe média também gosta de 
comprar produtos mais caros e quase exclusivos. Entre uma loja mais simples e uma grife 
elegante, eles não hesitam em escolher a segunda opção", frisa. 
 
Ponto nobre e treinamento da equipe são essenciais  
Além do alto investimento inicial, a escolha de um ponto nobre e o treinamento da equipe são 
essenciais para o sucesso do negócio. "Lojas desse estilo só podem estar localizadas em 
shoppings centers e ruas de comércio de luxo, como a Oscar Freire, em São Paulo, e a Garcia 
D"Ávila, no Rio de Janeiro. Além disso, os vendedores devem ter, preferencialmente, nível 
universitário e inglês fluente, e também têm que passar por um período de treinamento para 
saber receber esse tipo de cliente", resume o diretor-executivo da ABF. 
 
Marcas conhecidas por sua elegância e por seus altos preços como Lacoste, Anna Pegova e Arezzo 
não só investem na beleza e durabilidade dos produtos. Vendedores qualificados e prontos para 
responder às perguntas de quem, muitas vezes, conhece todas as tendências da moda e da 
cosmética mundial são alguns dos diferenciais das lojas. "Oferecemos orientação de moda e de 
vendas e também ensinamos a nossa equipe como lidar com o nosso público. O ideal é ser 
agradável sem ser invasivo", ensina Mário Goldberg, diretor de franquias da Arezzo, que tem em 
Cynthia Valença, dona de quatro franquias no Rio de Janeiro, uma de suas seguidoras. 
 
"Minha equipe é treinada para deixar a cliente sempre à vontade. Peço que minhas vendedoras 
observem o gosto da pessoa que entrou na loja e, se ela der abertura, que ofereçam produtos. 
Nosso público é exigente São mulheres e homens cultos, que têm viagens no currículo e são 
profissionais bem-sucedidos. Não precisam e não querem uma vendedora atrás deles e, no 
máximo, aceitam sugestões", conta Cynthia. Para os interessados em adquirir uma franquia da 
marca, os planos de expansão da Arezzo in incluem mais 15 lojas este ano. Rio de Janeiro, São 
Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina estão entre os locais para a abertura de franquias. A rede 
espera um crescimento de 20% em relação a 2005. 
 
Público viajado e culto também é rotina na vida de Danielle, Luciane e Cristiane Maron, sócias de 
uma franquia da linha de cosméticos Anna Pegova, em Ipanema, Zona Sul do Rio de Janeiro. 
Cafezinho, água e até longas conversas são apenas alguns dos agrados exigidos pelas 
consumidoras. "Nosso público exige conforto e fazemos questão de dar toda comodidade possível 
para elas", enfatiza Danielle Maron. "Se uma cliente pede, podemos até abrir a loja mais cedo, 
para que ela faça suas compras com tranqüilidade. Nossa equipe sabe o nome de todas as 
pessoas que compram com mais freqüência", revela Danielle. 



 
Mas engana-se quem pensa que todo esse trabalho é fruto apenas das idéias dos franqueados. 
Por trás deles, há toda uma estrutura que preza não só pelo atendimento, mas também, e 
principalmente, pelo sucesso da marca. "Damos treinamento para quem vai abrir a franquia e 
para toda equipe de vendas. Formamos nossas vendedoras em esteticistas, que não só explicam a 
razão do uso do produto, como analisam a pele e indicam o que é bom e o que não é", confirma 
Michele Hanna, diretora comercial da Anna Pegova. A marca de cosméticos pretende investir na 
abertura de mais duas lojas no segundo semestre, em cidades com mais de 500 mil habitantes. 
 
Estudar o franqueado e perceber se ele tem identificação com a marca são regras fundamentais. 
"Tem que entender de moda e estar presente na loja. Outra característica fundamental é ter um 
bom relacionamento com o público. O negócio só cresce com o "olho do dono", declara Mário 
Goldberg, diretor de franquia da Arezzo.  
 
"Gostar do produto é o mais importante. Depois, é só ter disposição para enfrentar a "selva" do 
mundo das vendas e disponibilidade para um cliente que exige atenção total, mas que também 
compra muito", conclui Elie Ninio, dono de uma franquia da Lacoste, no Rio de Janeiro, há 15 
anos. A rede de vestuário espera um crescimento de 20% em relação ao ano passado. 
 
Espaço para design e cozinhas planejadas  
 
Benedictis e Elgin Cuisine investem em uma área que a classe A e B sempre valorizou: uma casa 
bonita e bem decorada. "Trabalhar com a classe A exige atenção redobrada. São pessoas que 
chegam com uma idéia pronta do que querem e que também têm uma visão mais ampla: viajam 
com regularidade e estão "antenadas" com as tendências mundiais", afirma Alberto Chulam, 
diretor comercial da Elgin Cuisine, franquia de cozinhas planejadas. As duas primeiras unidades 
franqueadas serão abertas este ano em Salvador e Curitiba. Segundo a empresa, 400 
empreendedores interessados estão na lista de espera. 
 
Um produto assinado e diferente é a opção da Benedictis, franquia de decoração e de design. 
"Temos obras de arte assinadas por famosos designers e artistas", ressalta Carlos Guerberoff, 
gerente de operações da empresa, que até o final do ano pretende abrir 10 franquias. Fortaleza, 
Brasília e São Paulo são o alvo. Vasos de R$ 100 a R$ 3 mil e copos de R$ 200 são algumas das 
"necessidades" dos clientes da Benedictis. 
 
Bons vinhos não são suficientes  
 
Com oito lojas próprias e 23 franquias espalhadas pelas principais capitais do País, a Expand Wine 
não só investe na qualidade dos seus produtos. Atendimento personalizado, sommelier à 
disposição do cliente, cursos sobre a história e estilo dos vinhos, degustações e até um bistrô 
dentro da loja são alguns dos mimos que a marca oferece para seus clientes. "Recebemos 
consumidores de classe alta que conhecem vinho ou que querem aprender a cultura da bebida", 
explica Fernando Galiteri, diretor comercial da marca. 
 
Equipe pronta para responder perguntas é norma em todas as franquias. Segundo Galiteri, a 
exigência de treinamento é apenas uma das conseqüências do estilo de público que as lojas 
atendem. A rede quer chegar até o final de 2007 com 50 lojas 31 já estão abertas, sendo 10 
próprias e 21 franqueadas. As principais capitais e cidades do sul do País, como Londrina, são o 
alvo.  
 
O diferencial oferecido pela Expand se reflete em cursos, degustações e num bistrô, instalado 
dentro das lojas. "O restaurante não foi só um agrado para os clientes. Também foi uma idéia 
para chamar mais consumidores para dentro da loja", ressalta André Grimberg, dono de duas 
franquias no Centro do Rio de Janeiro. "A união de vinho e franquia é das mais interessantes. O 
mercado está crescendo muito e sempre há público para a bebida. Nossa intenção é oferecer um 



produto de qualidade e dar momentos felizes para todos nossos clientes. Eles, como pessoas 
cultas e de classes mais altas, só entram em lojas que têm todos esses cuidados", completa 
Grimberg. 
 
 
Raio X 
Anna Pegova  
Negócio: lojas de produtos de beleza e cosméticos  
Investimento inicial: R$ 400 mil  
Taxa de franquia: R$ 60 mil (já inclusa no investimento inicial)  
Taxa de publicidade: 1,5% do faturamento  
Taxa de royalties: não cobra 
Faturamento médio mensal: não divulga  
Margem de lucro: 8% a 15% do faturamento bruto  
Capital de giro: R$ 150 mil  
Tempo de retorno do investimento: 2 anos  
Área: 70 metros quadrados  
Número de funcionários: 4 
Risco: alto. Segundo Guetta, o investimento inicial é muito alto e o mercado de cosméticos é dos 
mais competitivos.  
 
Arezzo  
Negócio: lojas de sapatos, bolsas e bijuterias  
Investimento inicial: R$ 300 mil  
Taxa de franquia: R$ 50 mil (já inclusa no investimento inicial)  
Taxa de publicidade: 4% do valor de compras  
Taxa de royalties: 38% do valor de compras  
Faturamento médio mensal: R$ 100 mil  
Margem de lucro: 10% a 20% do faturamento bruto  
Capital de giro: R$ 40 mil  
Tempo de retorno do investimento: 2 a 3 anos  
Área: 40 metros quadrados  
Número de funcionários: 4 
Risco: baixo. Para Alain Guetta, da Guetta Franchising, a marca já á bastante conhecida e tem um 
público cativo. O único cuidado deve ser com a escolha do ponto em que a loja vai ser instalada.  
 
Benedicts  
Negócio: lojas do setor de decoração e design  
Investimento inicial: R$ 280 mil  
Taxa de franquia: R$ 30 mil (já inclusa no investimento inicial)  
Taxa de publicidade: R$ 700 (ou 20% do valor da taxa de royalties)  
Taxa de royalties: R$ 3,5 mil  
Faturamento médio mensal: R$ 100 mil  
Margem de lucro: 15% a 20% do faturamento bruto  
Capital de giro: R$ 120 mil  
Tempo de retorno do investimento: 2 anos e meio  
Área: 100 metros quadrados  
Número de funcionários: 6  
Risco: alto. Segundo o consultor Alain Guetta, da Guetta Franchising, o custo fixo e de estoque é 
muito alto. Além disso, a loja também deve estar localizada em um ponto nobre, o que aumenta o 
valor do investimento inicial consideravelmente.  
 
Elgin Cuisine  
Negócio: lojas de cozinhas planejadas  
 



Investimento inicial: R$ 400 mil  
 
Taxa de franquia: R$ 25 mil (já inclusa no investimento inicial)  
 
Taxa de publicidade: 4% do faturamento bruto  
 
Taxa de royalties: não cobra  
 
Faturamento médio mensal: R$ 250 mil  
 
Margem de lucro: 7% do faturamento bruto  
 
Capital de giro: R$ 150 mil  
 
Tempo de retorno do investimento: 2 anos  
 
Área: 150 metros quadrados  
 
Número de funcionários: 10  
 
Risco: alto. De acordo com Guetta, o ponto da loja deve ser escolhido com muito cuidado. Outro 
problema também é o alto valor que o franqueado deve gastar com estoque. 
 
Expand Wine  
Negócio: lojas de vinhos  
Investimento inicial: R$ 500 mil  
Taxa de franquia: R$ 30 mil (já inclusa no investimento inicial)  
Taxa de publicidade: não cobra  
Taxa de royalties: não cobra  
Faturamento médio mensal: não divulga 
Margem de lucro: entre 10% e 20% do faturamento bruto  
Capital de giro: R$ 150 mil  
Tempo de retorno do investimento: 3 a 5 anos  
Área: 70 metros quadrados  
Número de funcionários: 5  
Risco: alto. Na avaliação de Alain Guetta, o investimento inicial é muito alto e a concorrência 
também é muito grande.  
 
Lacoste  
Negócio: loja de roupas  
Investimento inicial: R$ 580 mil (R$ 240 mil na reforma da loja e R$ 230 mil de estoque inicial, 
R$ 30 mil de taxa de franquia e mais a taxa de royalties e de publicidade juntas)  
Taxa de franquia: R$ 30 mil (já inclusa no investimento inicial)  
Taxa de publicidade: não divulga, mas o valor já está incluso nos R$ 70 mil restantes do 
investimento inicial  
Taxa de royalties: não divulga, mas o valor já está incluso nos R$ 70 mil restantes do 
investimento inicial  
Faturamento médio mensal: não divulga  
Margem de lucro: não divulga  
Capital de giro: R$ 80 mil  
Tempo de retorno do investimento: 2 a 3 anos  
Área: 80 metros quadrados  
Número de funcionários: 6  
 



Risco: médio. Para Guetta, apesar da força da marca, a concorrência é muito grande e o ponto de 
instalação da loja deve ser nobre.  
 
Serviço  
Anna Pegova, 0xx-11- 5633-4911 
Arezzo, 0xx-11-2132-4360  
Associação Brasileira de Franchising (ABF), 0xx-11-3814-4200 
Benedictis, 0xx-11-3706-1493  
Elgin Cuisine, 0xx-11-3704-0955  
Expand Wine, 0xx-11-3816-5312  
Lacoste, 0xx-11- 4195-2100 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 20 fev. 2006, Seu Negócio, p. B-20.  
 


