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edITORIAl

são poucos os consultores em Franchising em atividade no Brasil. são 
menos de 50 consultorias filiadas à ABF, o que significa dizer que poucos 
são os profissionais que efetivamente se especializaram a ponto de atu-
ar com ênfase neste pujante segmento de negócios. 

poucos consultores conseguiram manter seu posicionamento in-
dependente e não misturar os papéis de criador e criatura de novos 
negócios, tornando-se empreendedores da mesma forma que seus 
assessorados. Ao longo dos últimos 20 anos, temos observado que 
muitos flertaram com a área, retornando na seqüência para sua ativi-
dade principal, como advogados, publicitários, consultores em Rh ou 
corretores de imóveis. consultores que se tornaram franqueados de 
redes que assessoravam acabaram por discordar da orientação dos 
franqueadores sem deter o poder de mudar o rumo das operações, 
interrompendo prematuramente tal iniciativa, por decisão própria ou 
por decisão judicial. Alguns passaram de consultores à condição de 
corretores, com excelentes resultados comerciais num primeiro mo-
mento, porém com fracassos retumbantes na seqüência, quando fi-
nalmente perceberam que o foco da franquia não está na venda, e sim 
no formato organizacional e no modelo de gestão. Outros passaram 
de consultores à condição de franqueadores ou master franqueados 
para o Brasil. Neste caso, a manutenção simultânea dos dois papéis 
se tornou incongruente quando o consultor deixou de disponibilizar 
tempo integral ao seu negócio para assessorar negócios de terceiros. 
Quem em sã consciência vai confiar seus segredos comerciais a um 
consultor de caráter e posicionamento duvidosos que no dia seguinte 
pode se transformar em seu mais temível concorrente? 

É claro que franqueadores com negócios já consolidados podem 

ter atingido um grau superior de realização profissional, passando a orientar no-
vos franqueadores. esta nova função costuma ser assumida mais na qualidade 
de um mentor, participante de cursos de formação ou de mesas de debates, do 
que de um executor capaz de implementar as próprias ideias nas empresas de 
outras pessoas. O carisma pessoal inerente ao temperamento dos franqueado-
res de sucesso, aliado à capacidade de comunicação e de convencimento, fez 
de alguns franqueadores bem sucedidos ótimos conferencistas. 

este não foi o caso de franqueadores capazes de terceirizar a gestão de suas 
redes. eles tomaram uma decisão aparentemente racional, porém que não se 
justifica num tipo de relacionamento que não tem nada de impessoal no qual o 
perfil comportamental das pessoas envolvidas faz toda a diferença. É possível 
sim, terceirizar parte da gestão de uma rede, desde que se remunere a consultoria 
com uma participação minoritária sobre os valores arrecadados. com o tempo, 
porém, assim que os resultados financeiros o permitam, o ideal é montar uma 
equipe própria, sob pena de se gerar um vínculo de dependência e uma desperso-
nalização do relacionamento entre franqueador e franqueado, além de uma perda 
na capacidade de supervisão e controle da rede. contratos de suporte de gestão 
bem sucedidos costumam durar de 1 a 2 anos, com possibilidade de renovação, 
em que pese ser indesejável um vínculo muito forte de uma consultoria intervindo 
diretamente na gestão de uma rede por um longo período de tempo.

há exemplos bem sucedidos fora do Brasil de consultores que misturaram 
os papéis tradicionais: Michel Kahn é consultor em estrasburgo, na França, 
onde também é franqueador de uma rede de roupas para noivas e é franque-
ado de uma agência matrimonial, sendo estes negócios complementares. A 
rede hooter´s terceirizou toda a gestão de sua rede para a Francorp, principal 
consultoria norte-americana em franchising, mantendo o criador do conceito 
somente uma unidade própria para a realização de testes de novos produtos 
e atualizações no conceito de negócios, nas horas em que não está pescando 
no lago Michigan. Note que ele recebe um percentual minoritário sobre os 
resultados de uma rede bem administrada que chegou a centenas de unidades. 
No caso dele, a ideia foi se aposentar. sem herdeiros qualificados, optou por 
uma gestão profissionalizada, executada por consultores criativos e de grande 
visão estratégica. Qual a melhor regra? para cada circunstância, uma solução.

NETPLAN CONSULTORiA LANçA NOvA 
LOgOmARCA Em COmEmORAçãO AOS 
SEUS 20 ANOS Em ATiviDADE

A NetplaN consultoria completa 20 anos em 2011 e moder-
niza sua logomarca. A empresa responsável pela mudança e 
rejuvenescimento é a Inbe comunicação, a mesma empresa 
que criou a marca originalmente. Veja como era e como ficou!

Opine sobre o que achou sobre nossa nova logomarca! enca-
minhe um e-mail para netplan@onda.com.br

FRANCHiSiNg PROXimO gAmES
•Revenda de games, um mercado bilionário que vem 
crescendo a taxas na faixa de 30% a 50% ao ano!
•Mais de 1000 jogos disponíveis com os melhores 
preços do mercado brasileiro – ps2, ps3, XBOX360, 
Wii e equipamentos e acessórios sony, Microsoft, 
Nintendo, , cApcOM, square enix, Konami, eidos, 
Midway, Activision, Bandai Namco, ThQ, disney, ubisoft, lucas Arts, Atari
•Salas de jogos (Samsung WCG Gaming Zones) exclusivas, equipadas 
com televisores Full hd de 52´´
•Empresa de origem Norte-Americana, sediada em Miami, Florida (Grupo 
Game Quest)
•Contato direto com os maiores fabricantes do mundo para trazer sempre 
as últimas novidades
•Proprietários e equipe profissional com mais de 20 anos de experiência 
no segmento
•Marca internacional, depositada no INPI
•Franqueadora é importadora e distribuidora
•Unidade piloto em Curitiba
•Know-how de comercialização: o negócio ideal para shoppings e locali-
zações comerciais de rua privilegiadas
•Know-how sistematizado e manualizado de gestão de unidades
•Satisfação garantida: clientes fidelizados e leais à marca
•Interesse de expansão: praças por todo o Brasil e América Latina

Faça parte deste sucesso: Seja o próximo a adquirir uma franquia 
da PROXimO gAmES! www.proximogames.com

como era:

como ficou:



A NETPLAN CONSULTORiA TRAz NOviDADES Em 2011
miCROFRANqUiA: A NOvA FRONTEiRA DO FRANCHiSiNg

A NetplaN é uma das principais consultorias especializadas em fran-
chising em operação no Brasil e na América latina. Antes mesmo de 
sua fundação, em 1991, seu diretor geral, daniel Alberto Bernard, já 
atendia a redes francesas e norte-americanas, durante o período que 
residiu na França. A empresa é uma das poucas consultorias brasileiras 
com know-how de formatação de redes fora do Brasil e experiência 
bem sucedida na importação e exportação de redes de franchising. 
Com clientes em 12 países (EUA, Canadá, México, Peru, Uruguai, Fran-
ça, Reino Unido, Espanha, Portugal, Itália, Alemanha e Japão), além do 
Brasil, a NetplaN consultoria possui acordo operacional com a Mundo-
franquicia, uma consultoria espanhola de grande prestígio no intuito de 
fortalecer sua atividade internacional, no momento em que cerca de 70 
franqueadoras brasileiras já operam unidades franqueadas no exterior e 
outras redes preparam sua internacionalização. 

Redes que intencionam exportar seus conceitos necessitam de 
know-how e profissionais especializados, dificilmente encontráveis 
no mercado brasileiro. “A importância estratégica destas redes con-
tarem com o apoio de uma consultoria especializada com parceiros 
internacionais é inquestionável”, aponta Bernard. Fluente em diversos 
idiomas e já tendo atuado em mais de 42 países, Bernard é um re-
conhecido especialista internacional em franchising e varejo e autor 
de 4 livros, dentre eles os livros Marketing Internacional, publicado 
no ano de 2007 pela editora Ibpex, e como tornar sua empresa uma 
franquia, publicado pelo seBRAe Nacional em 2008. A NetplaN con-
sultoria já formatou mais de 175 negócios em rede, estruturou mais 
de 7.500 unidades de negócio e atende a cerca de 8% do mercado 
brasileiro de franquias. 

para 2011, a consultoria aposta por um lado nos projetos de micro-
franquia, que requerem um investimento inicial inferior a R$ 50 mil. A 
consultoria foi contratada pelo BId-Banco Interamericano de desenvolvi-
mento, e atua desde 2008 para desenvolver esta modalidade de franquia 

no mercado brasileiro. Trata-se da nova fronteira 
do franchising, pois a idéia é desenvolver negó-
cios de investimento inicial baixo, porém muito bem 
estruturados, procurando atender a uma demanda estimada em 150 mil 
franqueados potenciais que não encontram o negócio dos sonhos por 
disporem de menos recursos do que o requerido pelas franquias tradi-
cionais.

por outro lado, para quem busca uma franquia de investimento mais 
alto, a idéia consiste em aproveitar as linhas de crédito dos bancos 
públicos e privados, que finalmente decidiram apostar suas fichas no 
sistema de franchising. Único consultor brasileiro economista de for-
mação e Mestre em Administração, com habilitação em Marketing e 
Finanças, casado com uma Assistente social, Bernard presta serviços 
para instituições financeiras e instituições de relevância social como o 
BNB-Banco do Nordeste. “Foi muito gratificante ter assistido à apre-
sentação de paulo henrique Amorim na convenção de Franquias, na 
Bahia, em novembro de 2009, quando ele destacou o programa credia-
migo do BNB como uma das coisas mais bacanas que foram desenvol-
vidas no Brasil naquele ano! Ao contrário do Bolsa escola e do Bolsa 
Família, este é um programa de microcrédito autosustentável, portanto 
tem o condão de tirar efetivamente as famílias contempladas da linha 
de pobreza. O trabalho de planejamento e organização do crediamigo 
elaborado pela NetplaN está permitindo ao banco operar fora da região 
Nordeste, por intermédio de OscIps, o que irá beneficiar  cerca de 1 
milhão de famílias até 2012”, conclui Bernard. 

www.netplanconsultoria.com.br
www.mundofranquicia.com 
contato NetplaN consultoria: daniel Alberto Bernard 41-3339.9933

A marca belga de relógios Ice-Watch desembarca no Brasil após 4 anos 
de grande sucesso em todo o mundo. com mais de 2 milhões de peças 
vendidas em 2010, a marca tornou-se rapidamente uma referencia no 
ramo de relógios por vincular celebridades, moda, glamour e cores sazo-
nais. A ideia central da marca é transformar o relógio em um acessório 
de moda, por isso, o slogan chANge YOu cAN. Atualmente, a marca 
está exposta em mais de 5.000 pontos de venda no mundo, totalizando 
mais de 100 países. para conhecimento, a Ice-Watch é hoje a marca 
de relógios fashion mais vendida no Reino unido, Bélgica & Alemanha. 
em 2009, foi o segundo produto mais vendido nas galleries laffayete de 
paris, além de, estar no pulso de celebridades como david guetta, paris 
Hilton, Madonna, Fergie (Black Eyed Peas), Laurell Hubick, entre outras. 
As franquias da Ice-Watch fora do eixo europeu já estão sendo muito 
bem-vistas pelo público brasileiro em países como estados unidos, Mé-
xico, colombia & dubai. Os pontos comerciais ideais estão situados em 
shoppings de classe A/B+, podendo ser em formato de quiosque ou de 
loja-conceito. www.ice-watch.com & br.ice-watch.com

A rede Maria dolores promoverá sua franquia na feira da ABF deste 
ano enquanto co-expositora no stand da NetplaN, que ocupará um total 
de 60 m2. A empresa opera no ramo de acessórios pessoais, merca-
do que cresceu a uma taxa de 29,9% entre 2009 e 2010, o segundo 
melhor desempenho por setor, logo após o segmento alimentício. A 
designer Maria dolores Araújo de Matos gasparin, fundadora da marca, 
cria joias exclusivas folhadas em ouro e prata com pedras brasileiras 
e madeiras. Sediada em Curitiba (PR), a empresa possui loja própria e 
revende para o pR, sp, RJ e sc por intermédio de vendedoras externas.

A partir da excelente aceitação de seu produto e de seu conceito de 
negócios no mercado curitibano, considerado um dos mais exigentes 
do Brasil, a empresa contratou a NetplaN consultoria para formatar 
o projeto do sistema de franchising. desta forma, passam a oferecer 
uma excelente oportunidade de negócios àqueles que se identificam 
com a marca e o perfil de negócio. O ponto ideal se situa em shoppin-
gs ou localizações de rua privilegiadas, nas principais cidades brasi-
leiras. www.designmariadolores.com.br

mARCA BELgA DE RELógiOS iCE-WATCH 
DESEmBARCA NO BRASiL

mARiA DOLORES DESigN ART CONCEPT 
LANçOU SiSTEmA DE FRANCHiSiNg



CLASSiFiCADOS
REvENDA DE CATáLOgO ANUAL 
ESPECiALizADO Em FESTAS E EvENTOS

Valor R$ 300.000. produto líder em seu segmento. 
Ideal para jornalistas, publicitárias e pessoas que ado-
ram festas! Oportunidade em curitiba, possibilidade de 
formatação para replicação em outras grandes cidades 
brasileiras. Maiores informações: netplan@onda.com.br

vAgAS Em ABERTO
Curitiba
gerente de loja – segmento gráfica digital
Acabamentista – segmento gráfica digital
Arte finalista – segmento gráfica digital
gerente de franquia – segmento alimentação
secretária comercial bilíngue - segmento consultoria
consultor assistente – experiência anterior em 
franquias e negócios em rede

vila velha-ES
Analista Financeiro
Atendente no segmento alimentício

Interessado? encaminhe seu cV 
para franquia@onda.com.br

FRANqUEADORA LÍDER NA ALEmANHA 
PROCURA mASTER NO BRASiL

A rede pORTAs, especialista em reformas residenciais, busca um Master 
Franqueado para todo o Brasil (exceto Região Sul). A empresa alemã atua 
desde 1974 e é uma das líderes no mercado alemão de franquias, estando 
presente em outros 15 países, com sua rede composta por cerca de 500 uni-
dades franqueadas. cada unidade fatura em média 1 milhão de euros por ano. 

A empresa reforma unicamente objetos em madeira como portas, janelas, 
pisos, rodapés, escadas, portas de correr e portas de cozinha, dentre outros, 
sendo que o perfil do franqueado são marceneiros que se tornam ultra especia-
lizados na metodologia própria da rede. Também há oportunidades em outros 
países na América do sul. Maiores informações junto à NetplaN consultoria.

CUPCAKE COmPANY iNiCiA SUA EXPANSãO PELO 
SiSTEmA DE FRANCHiSiNg

Você estava procurando algo diferente para investir? uma atividade prazerosa e um negócio visualmente muito 
chamativo, inclusive televisionável? conheça a cupcAKe cOMpANY e saiba como o seriado sex and the city aca-
bou popularizando os cupcakes em todo o mundo. Tudo o que você estava procurando para ter uma vida nova, mais 
gostosa e divertida!

AlguNs dIFeReNcIAIs dA cupcAKe cOMpANY:

1. A marca cupcAKe cOMpANY, que remete a um 
conceito internacional!

2. O layout do ponto de venda, que permite o aces-
so ao produto por clientes exigentes, com um custo 
operacional baixo!

3.  A logística desenvolvida para o apoio regional 
aos franqueados através dos cpAs – centros de pro-
dução e Abastecimento, de propriedade e mantidos 
pela franqueadora!

4. O custo inicial relativamente baixo, se compara-
do com outras franquias de alimentação! 

5. prazo de retorno de investimento relativamente curto!

6. Facilidade de operar em espaços pequenos! 

7. Nossos produtos são muito bem-vindos e apre-
ciados pelos clientes! 

8. O ambiente em ponto de rua é muito agradável e 
os produtos são muito elogiados pelos clientes! 

cONceITO de NegÓcIOs dA cupcAKe cOMpANY:
conceito original de negócios da rede cupcAKe 

cOMpANY, com produção 100% executada em cpAs 
de propriedade da franqueadora.
envie seu cV para franquia@onda.com.br ou cadastre 
seu cV no site www.franquianaweb.com.br/netstaff

qUER TER A mELHOR OPERAçãO NO SEgmENTO DE ALimENTAçãO NATURAL 
E SAUDávEL DE SUA CiDADE? iNviSTA NUmA FRANqUiA DO giNgA!

A MARcA e O JeITO gINgA de seR

A definição da marca gINgA foi feita após a análise 
de várias possibilidades. Nenhuma se encaixou tanto 
com o conceito que queríamos transmitir. “ginga” é 
uma palavra tipicamente brasileira. A ginga é uma 
característica do brasileiro, ou seja, a sua habilida-
de, jogo de cintura, jeitinho de encarar a vida, su-
peração, samba, enfim, a ginga é original do Brasil. 
para um vida gingada é necessário uma alimentação 
saudável, balanceada. O gINgA se propõe a ser uma 
marca presente na mente das pessoas, associada à 
qualidade de vida, alegria e bem estar.

MIX de pROduTOs

•Frutas processadas

• Smoothies (bebidas feitas com frutas batidas 
com frozen iogurte e suco natural) 

• Frozen Açaí e Frozen Iogurte, vendidos separada-
mente ou em conjunto  

Acesse: www.mundoginga.com.br



INCOMPANY: O JOGO DA FRANQUIA 

47ª edIÇÃO AcONTeceRÁ dIAs 4 A 6 de AgOsTO

O JOgO de eMpResAs é uma metodologia inovadora 
para a transmissão, num curto espaço de tempo, de uma 
grande quantidade de informações práticas e eficazes 
sobre como conduzir um negócio na área de franchising, 
obtendo resultados altamente positivos para sua empresa.

A quem se destina:

• Executivos de franquia

• Franqueadores

• Master franqueados

• Gestores de Negócios que operam em rede  (geral, 
comercial, treinamento e supervisão de campo, adminis-
trativo-financeiro, marketing e comunicação, informática 
e qualidade)

Ao vivenciar simulações baseadas em circunstân-
cias e fatos reais, o participante entenderá o negócio 
desenvolvendo uma visão sistêmica, envolvendo des-
de a estruturação do departamento de suporte a uma 
rede de franchising até posturas alternativas diante de 
mudanças nas condições de mercado, passando por 
inúmeros tópicos inerentes ao dia a dia de uma rede 
de franchising.

Ao final do curso, o participante estará apto a:

•Entender como funciona na prática a gestão de uma 

rede de franchising, por uma abordagem ludo-pedagógica, sis-
têmica e integrada

•Exercer de modo qualificado as atividades de Gerente geral, 
gerente comercial, gerente de treinamento, supervisor/consul-
tor de campo, responsável administrativo-financeiro, respon-
sável marketing/ comunicação, responsável manutenção de 
equipamentos e sistemas de franquias em operação ou em 
fase de formatação

Alguns depoimentos:

•“Os conceitos para anos de sucesso aplicados em poucas 
horas.” patric Maximiano – gerente de marketing e franchising 
- MAXIpAs saúde Ocupacional

•“Visão geral sobre franquias em forma de jogo, mostrando 
a realidade do dia-a-dia, da formatação à venda” Roberto Koji 
Takashima – Franqueador - exprèx caffè

•“Didático e de fácil aplicação para o ambiente real” Svetlana 
sales Vidal – gerente de Varejo - livrarias curitiba

•“O curso traz experiências práticas, não encontradas em li-
vros e em pessoas comuns.” - Fernanda Mazzarotto – gerente 
técnica - Formédica Farmácia de Manipulação

Índice de satisfação: 100%. Maiores informações e inscrições: 

mkt@netplanconsultoria.com.br - 41 3339.9933 - 11-2122.4013

QueR TRABAlhAR NO segMeNTO de FRANQuIAs?
Acesse a divisão Netstaff da NetplaN consultoria e tenha acesso a vagas. somente para profissionais com experiência 

anterior em franquias. cadastre seu cV no site www.franquianaweb.com.br/netstaff

MARIeTTA sANduÍches leVes
A MARIeTTA sanduiches leves, rede de franquias com sede em Brasília, opera desde 1982 e mantém 

unidades franqueadas em Belo horizonte, salvador e Fortaleza. em 2009 a rede reformatou seu sistema e 
reiniciou o processo de expansão, com unidades em cuiabá e em Ribeirão preto, e com inaugurações em 
2001 em São Paulo (Shopping Jardim Sul) e Uberlândia (Uberlândia Shopping). 

segundo edson costacurta, franqueador da rede MARIeTTA, as cidades e as localizações foram escolhidas cri-
teriosamente, por serem praças muito promissoras, e que apreciam e valorizam as refeições leves, sucos e san-
duiches servidas pela rede. “esperamos obter grande sucesso junto à população em geral, com foco no público 
das classes A e B, e em especial as mulheres, que representam sete entre cada dez clientes de nossas unidades”.

para ser dono de uma franquia da rede MARIeTTA – associada à ABF – é necessário investir entre R$ 
180 mil e R$ 280 mil, com lucro girando em torno de 15% a 20% do faturamento bruto e a média de retorno 
entre 18 e 30 meses.  www.marietta.com.br

cAleNdÁRIO de eVeNTOs 2011

- Franchising Fair: 12 a 14 de maio

cidade: santos-sp - local: Mendes con-
vention Center (bairro Gonzaga)

www.franchisingfair.com.br

A NetplaN consultoria ocupa uma área 
de 50 m2. haverá 6 palestras ministradas 
pela NetplaN consultoria. 

- ABF Franchising show 2011: 8 a 11 de junho - www.abfexpo.com.br 
A NetplaN consultoria ocupa uma área de 60 m2. co-expositores: de-

sign Maria dolores, Imprima Fácil e Ice-Watch.
- Rio Franchising Business: 15 a 17 de setembro 

www.riofranchisingbusiness.com.br
- convenção de Franquias da ABF: 2 a 6 de outubro
Local: Punta Del Este (Uruguai) - www.abf.com.br
- Franchising Fair: 4 a 6 de Novembro
cidade: Belo horizonte-dF - www.franchisingfair.com.br
haverá palestras da NetplaN consultoria. 

Siga-nos no Twitter: http://twitter.com/danielnetplan



PAiNEL DE OPORTUNiDADES – FRANqUiAS

FRANqUiA
SETOR DE
ATiviDADE

iNvESTi-
mENTO
iNiCiAL

ROYAL-
TiES SiTE

AlIMeNTAÇÃO
Fast-food
(pastéis e
complementos)

R$ 150 mil a 
R$ 360 mil 
+ponto

5% F.B www.10pasteis.
com.br

Fast-food tipo
hot-dog
(sanduicheria,
sucos e 
sorvetes)

R$ 250 mil a
R$ 500 mil +
ponto

7% F.B www.auau.com.br

Quiosque de 
Fondue de 
chocolates e 
Queijos

R$ 60 mil a
R$ 90 mil +
ponto

6% F.B www.chocolate-
andcheese.com.br

Alimentação
(culinária
asiática)

R$ 80 mil a
R$ 300 mil +
ponto

8% F.B www.chinamaster.
com.br

Alimentação
(cafeteria
gourmet e
bistrô)

R$ 180 mil a
R$ 240 mil +
ponto

5% F.B www.exprexcaffe.
com.br

Fast-food
(sanduíches
leves)

R$ 200 mil a
R$ 250 mil +
ponto

4% F.B www.marietta.com.br

Fast-food e
restaurante
mexicano

R$ 200 mil a
R$ 400 mil +
ponto

6% F.B www.softtacos.
com.br

cupcakes R$ 120 mil a 
R$ 290 mil + 
ponto

5% F.B. www.cupcakecom-
pany.com.br 

espetinhos e 
festas

R$ 21 mil a 
R$ 250 mil + 
ponto

5% F.B. www.espetinhosmimi.
com.br 

salada de 
frutas com 
frozen

R$ 140 mil a 
R$ 155 mil

10% 
sobre 

compras

www.mundoginga.
com.br 

sorveteria 
superpremium

R$ 160 mil a 
R$ 295 mil + 
ponto

5% F.B. www.oficinadosorve-
te.com 

educAÇÃO
educação 
infantil
bilíngüe

A partir de R$
242 mil +
ponto

Taxa fixa
p/aluno
(R$ 923 

/ano)

www.maplebear.
com.br

escola de 
inglês

R$ 100 mil a
R$ 150 mil +
ponto

5% F.B www.rockfellerbrasil.
com.br

escola de 
inglês para 
crianças e
adolecentes

R$ 105 mil a
R$ 175 mil +
ponto

7% F.B www.teddybear.
com.br

sAÚde
Farmácia de 
manipulação

R$ 96 mil a
R$ 130 mil

4% a 5%
F.B

www.formedica.
com.br

engenharia de
segurança e
medicina

R$ 105 mil a
R$ 118 mil

7% F.B www.maxipas.com.br

centro de 
shiatsu

R$ 135 mil +
ponto

A partir
de R$ 

1200,00
mensais

www.terezazanchi.
com.br

cONFecÇÕes e AcessÓRIOs
Moda femini-
na interna-
cional

R$ 165 mil a
R$ 250 mil +
ponto

0% www.lolita.com.uy

confecção e 
acessórios
Moda infantil

R$ 112 mil +
ponto

6% das
vendas

www.toffee.com.br

loja de meias,
underwear e
lingerie

A partir de
R$ 220 mil +
ponto

1,5% 
das

vendas

www.puket.com.br

calçados e
acessórios

R$ 410 mil +
ponto

20% 
sobre

compras

www.zarkha.com.br

Moda mascu-
lina urbana

R$ 150 mil + 
ponto

5% F.B. www.konyk.com.br

VAReJO
Jóias de 
design con-
temporâneo

R$ 225 mil +
ponto

4% F.B www.designmariado-
lores.com.br

Revenda de
games

R$ 225 mil a
R$ 305 mil +
ponto

4% F.B www.proximogames.
com

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
Imobiliária R$ 110 mil a

R$ 210 mil
5% a 7%

F.B
www.c21.com.br

Regularização 
de fluxo de 
caixa de 
condomínios

A partir de R$
300 mil

3% F.B www.assiscon.com.br

Rastreamento 
de veículos, 
bens e objetos

R$ 140 mil a
R$ 195 mil

R$ 12 por
equipa-
mento

instalado

www.linkmonitora-
mento.com.br

soluções para
internet, design
gráfico e
multimídia

R$ 11 mil a
R$ 300 mil

10% a
15% F.B

www.linkwell.com.br

Internet
marketing

R$ 100 mil a
R$ 250 mil

10% F.B www.wsicorporate.com

gráfica digital A partir
de R$ 300 mil
+ ponto

4% F.B www.imprimafacil.
com.br

pinturas 
imobiliárias

R$ 100 mil a 
R$ 120 mil

7% F.B www.franquiafivestar-
painting.com

site de com-
pras coletivas

R$ 5 mil a R$ 
15 mil

5% F.B. www.abuze.com.br 

equipamentos 
para costura 
industrial

 R$ 35 mil a 
R$ 100 mil

5% F.B. www.pontofixo.com.br 

Reformas 
residenciais 
Franquia 
Master Brasil 
(- Sul)

1 milhão de 
euros

1% F.B. www.portas.com 

Mais informações: (41) 3339.9933 - (11) 2122.4013 - franquia@onda.com.br - www.franquianaweb.com.br



ESPETINHOS MIMI BUSCA EXPANSÃO NACIONAL E FOCA CURITIBA

QUALIDADE DO PRODUTO E MER-
CHANDISING NA GLOBO ALAVAN-
CAM A REDE TOFFEE

OFiCiNA DO SORvETE EXPANDE POR mEiO DE FRANqUiAS

FIVE STAR PAINTING EXPANDE NO 
SUL-SUDESTE

A Rede de espetinhos Mimi atua no mercado de processa-
mento de carnes congeladas, revenda de acessórios e reali-
zação de festas e eventos. O principal canal de distribuição da 
empresa está embasado em uma estrutura de franquias, que 
atua com exclusividade na distribuição de produtos e servi-
ços que levam a marca espetinhos Mimi. 

A espetinhos Mimi foi fundada em 02/11/1967, iniciando 
suas atividades fabricando embutidos. em 1970 começou a 
atuar no ramo de organização de festas. com o crescimento 
da demanda a empresa inventou uma nova maneira de se 
fazer churrasco: o espetinho. este método inovou e aprimorou 
a maneira de comercializar carne. A ideia foi patenteada ficou 
exclusiva por 10 anos. Ao longo dos anos, e com a crescen-
te busca pelos produtos Mimi, a empresa fez sua expansão 
através de redes de franquia, que é o canal de distribuição e 
de relacionamento do franqueador com o consumidor final. 
A crescente demanda por lojas franqueadas em busca dos 
produtos Mimi, aliada às mudanças do mercado, resultou na 
implantação das lojas Mimi grill. estas unidades têm foco no 
atendimento direto ao cliente, ponto de venda com cardápio 

Agora é possível ter uma loja da TOFFee. depois da empre-
sa revender seus produtos em mais de 300 pontos de venda 
multimarca e fazer merchandising nas novelas da globo, che-
gou o momento de abrir lojas da marca em shoppings e lojas 
de rua em localizações privilegiadas. desde o recém nascido 
até a criança de 12 anos, a Toffee oferece uma linha com-
pleta de roupas e acessórios coordenados para um público 
classe A, que inclui macacões, jardineiras, conjuntos, calças, 
camisetas, bermudas, shorts, pólos, camisas, coletes, agasa-
lhos, saias, batas, jeans, leggings, mantas, linha tricô, bonés, 
babeiros, babitas, vestidos de festa, etc. www.toffee.com.br 

A empresa norte-americana especializada em pinturas imobi-
liárias expande sua rede no Brasil em ritmo acelerado. Ricardo 
Rocha, o Master Franqueado para a Região sudeste, já abriu 
unidades em são paulo e no Rio. Felipe cruz e Felipe della Bian-
ca, franqueados Master para o restante do Brasil, já colhem 
os frutos de uma operação muito bem organizada e capaz de 
romper os paradigmas do mercado brasileiro, acostumado à 
mão de obra informal. Os colaboradores da Five star painting 
são especialistas em pintura de interiores e de exteriores. A 
rede está lançando um 
programa de manutenção 
preventiva de pintura para 
redes de lojas franquea-
das. Maiores informações: 
sudeste 0800 604 4002, 
resto do Brasil 0800-941-
5000; franquia@onda.
com.br; www.franquiafi-
vestarpainting.com

variado e realiza venda de Festas e delivery.

O pioneirismo aliado à qualidade dos produtos Mimi com uma 
rede de franqueados e bons serviços prestados ao cliente, pro-
porcionou à marca uma solidez incontestável. A empresa supe-
rou a faixa dos 50 franqueados em 2010 e tem interesse em se 
expandir em praças específicas, caso de curitiba.

para maiores informações, consulte a NetplaN consultoria. 
www.espetinhosmimi.com.br 

Tradicional sorveteria com sede em Foz do Iguaçu-pR, 
a partir de 2011 a Oficina do sorvete passa a franquear a 
terceiros o direito de produzir localmente e revender seus 
deliciosos produtos artesanais. As matérias-primas são 
fornecidas diretamente pela franqueadora e o know-how 
de produção é transferido ao franqueado, que passa a pro-
duzir em sua unidade toda nossa linha de sorvetes super-
premium, sem precisar transportar produtos que passem 
por processos de descongelamento e recongelamento. O 
mix pode vir a ser complementado por saborosas baguet-
tes recheadas e/ou por um supersaudável frozen yogurt. 

A franqueadora implantou uma dinâmica de trabalho 
moderna e inovadora, que prima pela descoberta e expe-
rimentação de novos formatos e sabores. esta estratégia 
de expansão é inédita, permite atingir todo o território 

nacional e pretende revolucionar o mercado de sorvete-
rias no Brasil! saiba mais sobre uma das pioneiras no 
segmento de sorveterias superpremium e descubra to-
das as vantagens de se tornar um franqueado da Oficina 
do sorvete! www.oficinadosorvete.com
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