
Delegar tarefas é o segredo 
Pierre Baldez 
 
Ter mais de uma franquia da mesma rede exige planejamento e cautela. 
 
Não é raro encontrar empresários com várias franquias da mesma rede. Embora as franqueadoras 
estimulem a aquisição de mais de uma unidade, o franqueado deve ficar atento para realizar a 
expansão de forma planejada e verificar se realmente terá condições de acompanhar os negócios 
de perto. Outra alternativa é abrir unidades de franquias diferentes para aproveitar melhor o 
potencial de cada um dos negócios. 
 
Com 402 franquias e 66 lojas próprias, o Bob"s não limita o número de unidades por franqueado. 
A meta é chegar ao fim de 2006 com 560 lojas em todo o Brasil, tendo a prioridade por São 
Paulo, Salvador, Porto Alegre e Brasília. "Temos vários franqueados operando 12 unidades e um 
com 32 lojas. Já houve casos em que empresários não conseguiam administrar de forma 
satisfatória vários pontos, mas isso ocorreu com empreendedores que eram apenas investidores. 
Não queremos gente com esse perfil, mas um operador que coloque o umbigo no balcão", analisa 
Geraldo Gonçalves, diretor de Recursos Humanos (RH) da franqueadora.  
 
O executivo acrescenta que não adianta o franqueado ter capital para investir, se não apresentar 
um histórico satisfatório. "Exigimos que o empresário tenha uma operação impecável, porque se 
tiver fora dos padrões não vai conseguir administrar outras unidades", ressalta. 
 
Com oito franquias em Brasília, Bolívar Padrão diz que um dos motivos de ter aberto outras lojas 
da mesma marca foi o retorno do investimento, que em algumas unidades ocorreu antes do 
período previsto. O empresário destaca que o desempenho dele como gestor conquistou a 
confiança da rede e, com isso, ganhou algumas vantagens. "Vou abrir um drive-thru num posto 
de combustíveis e a rede negociou redução no ponto comercial com o estabelecimento, além de 
sempre me dar preferência para atuar na região," argumenta. 
 
Mesmo assim, Padrão optou por atuar em mais de um segmento quando abriu uma loja do 
Spoleto. O empresário, que escolheu expandir e alternar os negócios com a rede de massas na 
mesma loja onde funciona o Bob´s, percebeu que podia ganhar com os dois empreendimentos em 
horários distintos."Percebi que com o fast food o movimento maior é na parte da manhã e à 
tarde, e no horário de almoço e à noite a demanda maior fica com as refeições. Por isso, 
complementei o meu negócio com o Spoleto", justifica o empresário de Brasília, que é dono de 
três franquias da rede de massas. 
 
A diretora de franchising do Spoleto, Tania Nahuys, diz que no início foi contra autorizar que um 
franqueado tivesse numa mesma loja duas bandeiras de segmentos de alimentação. Mas depois 
foi convencida de que a idéia era viável e não traria problemas para marca. Quanto à redução da 
taxa de franquia e do custo com os produtos, Padrão afirma que por ter um número considerável 
de unidades, já tentou barganhar com o Bob"s e com o Spoleto, mas não conseguiu nenhuma 
vantagem. 
 
Mundo verde dá desconto na taxa de franquia  
 
Com 115 franquias distribuídas por 11 estados e três lojas próprias, o Mundo Verde tem como 
padrão conceder 50% de desconto sobre a taxa de franquia, que atualmente é de R$ 40 mil, para 
cada loja adquirida após a primeira unidade. Para a rede, fundada há 18 anos por três irmãos em 
Petrópolis, na Região Serrana fluminense, essa concessão é um incentivo para quem pretende 
crescer.  
 
O número de lojas por empresário não é limitado, mas são avaliados vários quesitos antes de 
fechar um novo contrato. 



"Vamos avaliar o resultado da primeira unidade e o nível de satisfação do empresário com o 
negócio", explica o sócio-diretor, Jorge Eduardo Antunes, acrescentando que há vários 
franqueados com três e quatro unidades. 
 
Proprietário de quatro lojas da rede em Copacabana, Cláudio Jofre é um desses empresários que 
mantém a produtividade à medida que vai se expandindo. Entre as vantagens de ter mais de uma 
franquia da mesma rede, ele destaca a possibilidade de fazer compras em maior escala e, assim, 
conseguir mais descontos.  
 
O empresário confirma que recebeu descontos também na taxa de franquia. No caso da última 
loja, a redução nos valores chegou a 75%."Concentrando as franquias no mesmo bairro, 
conseguimos dar equilíbrio ao gerenciamento. Quando falta algum produto numa loja, tenho a 
facilidade de retirar o artigo de outra unidade e não deixar o cliente insatisfeito," acrescenta. 
Ainda assim, Jofre estuda a possibilidade de investir em outro segmento. "O mercado em 
Copacabana já está saturado de lojas do gênero. Pensamos na possibilidade de investir em outra 
área, como restaurante", revela. 
 
No Rio, à frente de quatro unidades do Bob´s, Ronaldo Katz prefere se concentrar apenas em um 
segmento. O carioca explica que foi possível manter sozinho a performance com qualidade quando 
administrava uma loja. Com a abertura das outras três, deixou de ser possível dar a mesma 
atenção que mantinha ao primeiro estabelecimento.  
 
Para não perder o controle, recorreu aos funcionários para gerenciar as demais unidades. Do 
contrário, acredita, não conseguiria manter o mesmo desempenho. "Com a rede crescendo é 
preciso redobrar a atenção. Se mudo o foco ao investir em outro segmento, que pode ser 
totalmente distinto, provavelmente não vou trabalhar bem, porque tenho que dividir a atenção 
com dois negócios diferentes. É melhor se concentrar num único setor," argumenta. 
 
Serviço  
Bob"s, www.bobs.com.br 
Mundo Verde, www.mundoverde.com.br 
Spoleto, www.spoleto.com.br 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 23 maio 2006, Seu Negócio, p. B-18. 
 
 
 


