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EDITORIAL/ OPINIÃO

CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO GLOBAL PASSAM POR
AÇÕES GOVERNAMENTAIS, EMPREENDEDORISMO E
FRANCHISING
A pobreza ainda é um problema grave e estrutural em muitas partes do mundo e acabar com ela
é desde 2012 o primeiro dos 17 objetivos chave de
sustentabilidade propostos pela Organização das
Nações Unidas.
As fórmulas tradicionais até então utilizadas no
combate à fome e à pobreza extrema, sobretudo
na América Latina, por meio de políticas públicas de redistribuição forçada de renda, já demonstram não ser a melhor solução, conforme
indicam estudos recentes do Banco Mundial. Há
melhores alternativas? Ora, há pelo menos 3 formas de combater a pobreza por meio do sistema
de franchising:

1) Microcrédito Produtivo Orientado

Num patamar acima do Bolsa-Escola e do Bolsa-Família (ora substituído pelo Auxílio Brasil), o sistema
de Microcrédito Produtivo Orientado implementado
pelo Banco do Nordeste do Brasil (BNB) e batizado
com o nome de CREDIAMIGO, é a maior iniciativa
do gênero na América do Sul e a segunda maior da
América Latina, logo atrás de iniciativa semelhante
no México. Reestruturado com o apoio da NetplaN
Consultoria a partir de 2009, já gerou mais de 50
milhões de operações, liberando mais de R$ 120
bilhões desde seu lançamento, beneficiando mais
de 16 milhões de pessoas*. Este programa gera
emprego e renda e tem o diferencial do recurso
emprestado retornar à instituição financeira, que
desta maneira consegue reemprestar e fazer a
roda girar, tornando o programa autofinanciável,
inclusivo e sustentável a longo prazo.
* Ver www.bnb.gov.br/crediamigo/relatorios-e-resultados

2) Empreender por microfranquia

No mundo pós-pandemia, quando se discute caminhos para a retomada do crescimento e desenvolvimento econômico e social, empreender surge
como umas das estratégias mais viáveis e atraentes para tirar em definitivo as pessoas da pobreza
e gerar emprego e renda.
Empreender, contudo, não é tarefa fácil, sobretudo
num país como o Brasil, onde a burocracia impera,
a regra é a ausência de regras e tudo muda a todo
instante. Uma saída para enfrentar este cenário
desafiador é o modelo empresarial do franchising,
que tem entre suas opções a microfranquia, um
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formato que requer baixo investimento e conta
com a possibilidade de financiamento para a sua
aquisição pela classe média emergente.
Trata-se de franquias de até R$ 105 mil, incluído
neste montante o capital para a instalação, taxa de
franquia e capital de giro. Este montante de capital
máximo, propalado pela Associação Brasileira de
Franchising (ABF), segue os parâmetros instituídos
pelo Banco Mundial/ Banco Interamericano de Desenvolvimento/ FOMIN, e equivale a 3 vezes o PIB
per capita.
De maneira geral, estas microfranquias estão situadas no segmento de serviços e muitas vezes não
necessitam de ponto comercial. Negócios online e
que operam home base ou em quiosques também
costumam se enquadrar neste modelo, que requer
crescimento geográfico concêntrico para viabilizar
a supervisão e controle presencial quando necessário. O próprio franqueado costuma ser o principal operador, requerendo poucos ou até mesmo
nenhum funcionário.
E muitas franquias e microfranquias atendem a
demandas sociais por meio de soluções tecnológicas, como acesso a água potável por meio de exploração de poços artesianos, venda e conserto de
aparelhos celulares, delivery de orgânicos, venda
e instalação de painéis solares e de estações de
recarga de veículos elétricos. Algumas destas inovações tecnológicas, como telemetria, sensoriamento remoto, exploração do subsolo, hidroponia,
painéis fotovoltaicos, baterias de lítio, fisioterapia
no espaço, etc. foram criadas ou aprimoradas pela
NASA e chegaram à população por meio de microfranquias!
Kirk Magleby (USA), Jason Fairbourne (Kenya),
Muhammad Yunus (Bangladesh) e o autor que vos
escreve fizeram parte da equipe do BID para fomentar microfranquias no mundo. Acreditamos
que este modelo pode contribuir de modo significativo com a redução ou até mesmo a irradicação
da pobreza no mundo (aliás, este tema foi abordado numa obra de referência de Magleby, Ending
Global Poverty: the microfranchise solution, Powerthink Publishing, 2007).
Franqueadores historicamente não se preocupavam em estruturar negócios de menor valor de
investimento inicial. A importância desta mudança
de paradigma se justifica pela democratização e
maior facilidade de acesso a este modelo de neSedes NetplaN Consultoria:
Av. Rep. Argentina, 1336 - Cj. 1016/1017 - Água Verde
CEP 80620-010 Curitiba - PR
Rua Padre Anchieta, 2454 - Cj. 1005 – Jd. Champagnat CEP
80730-000 Curitiba PR
Fone: (41) 3339.9933 Fone: (11) 2122.4013
e-mail: daniel@netplanconsultoria.com.br / www.netplanconsultoria.com.br / www.franquianaweb.com.br

gócios para oriundos de classes sociais de menor
renda e poupança. O investimento inicial médio,
segundo a ABF, varia entre R$ 44 mil e R$ 54 mil e
demandam em média de 12 a 18 meses para obter
retorno sobre o investimento.
De acordo com dados do Comitê de Microfranquias
desta entidade, em 2012 havia 368 redes que operavam no formato de microfranquia; em 2020, este
número atingiu 562, o que representa um aumento de 52% em oito anos. Dentre estas redes, um
total de 63% operava apenas neste formato de
baixo investimento. Esses números ilustram como
é possível promover o desenvolvimento econômico
e social através de modelos comerciais que podem
ser replicados por pessoas na base da pirâmide socioeconômica, desencadeando oportunidades para
aqueles que não dispõem das habilidades empresariais necessárias para atingir autossuficiência
econômica.

3) Combate ao desemprego e franquias

Formatar e oferecer ao mercado microfranquias
ou franquias de maior porte com acesso a financiamento externo é um excelente caminho! O sistema de franchising, com sua solidez e segurança
em oferecer processos gerenciais testados e de
eficiência comprovada, mitiga riscos e passa a
ser opção viável para quem deseja empreender,
proporcionando benefícios econômicos e sociais.
Estima-se que em 2019 cerca de 600 mil pessoas
buscavam ativamente investir numa franquia,
dentre os quais 400 mil pessoas buscavam uma
microfranquia. Durante a pandemia, este contingente aumentou, pois muita gente passou a buscar
um complemento de renda ou uma nova atividade,
sobretudo negócios cuja demanda se manteve ou
aumentou na pandemia.
Segundo estimativas da ABF, mais de 1,4 milhão de
brasileiros trabalhavam com franchising em 2022.
O segmento de franquias tem peso no PIB, no Varejo e nos indicadores macroeconômicos e sociais
brasileiros, a legislação do setor é moderna e foi
atualizada em 2020, e todo este sucesso pode ser
inclusive exportado e replicado em outros países.
Daniel Alberto Bernard, 55, é fundador e Diretor
Geral da NetplaN Consultoria. Economista e Mestre
em Administração de Empresas pela FEA-USP, foi
consultor do Banco Mundial/BID/Fomin para microfranquias.

SOLUÇÕES COMPLETAS PARA SUA REDE SE
TORNAR LÍDER DE MERCADO
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INTERNACIONALIZAÇÃO DE FRANQUIAS
Dentre seus mais de 380 clientes, mais de 50 deles são franqueadores estrangeiros ou franqueadores
brasileiros que abriram unidades franqueadas no exterior.
1. McDonald´s (França)
2. Quick Freetime (França)
3. RoC France (França)
4. Simone Mahler (França)
5. L´Artisan Parfumeur (França)
6. Collectania (França)
7. Câmara de Comércio Franco-Brasileira
(França no Brasil)
8. Berlitz (EUA no Brasil)
9. Carol Block (EUA)
10. Yogen Fruz (Canada)
11. Pregel (Italia)
12. Coverall (EUA)
13. Dryclean (EUA)
14. The Pro Image (EUA)
15. Office 1 Superstore (EUA)
16. The Original Poster Company (UK)
17. Wendy´s (EUA)
18. Barrington (Peru)
19. Midas (EUA no Brasil)

20. Diversiones Moy (Mexico)
21. Keune (Holanda no Brasil)
22. General Restauration (EUA no Brasil)
Contours Express (EUA)
23. Imaginail (EUA)
24. Five Star Painting (EUA)
25. Maple Bear (Canada)
26. Kisko Pops (EUA)
27. Lolita (Uruguai)
28. Linkwell (rede brasileira com unidades
franqueadas nos EUA e na França)
29. SOS Brasil (Japão)
30. WSI (Canada)
31. Century 21 (EUA no Brasil)
32. Gerson Lehrman Group (EUA)
33. Guidepoint Global (EUA)
34. BID/ Banco Mundial (EUA)
35. Endeavor (EUA)
36. Proximo Games (EUA no Brasil)
37. LFG (rede brasileira com unidades mon-

FRANQUIA NORTE-AMERICANA
SELO DE EXCELÊNCIA EM FRANBUSCA FRANQUEADOS NO BRASIL CHISING DA ABF

A rede norte-americana TAB - The Alternative Board busca franqueados master e
individuais no Brasil. Saiba mais sobre a
líder mundial do setor de aconselhamento
de gestão juntando grupos de dirigentes
de empresas de setores não concorrentes entre si, em operação desde 1990. A
rede está sendo atendida no Brasil pela
NetplaN Consultoria! www.TABGlobal.com

PARTICIPAÇÃO NA ABF EXPO SP
A NetplaN está no stand DO61A, junto com seu cliente Beetools. Diversos
outros clientes estão espalhados pelo
evento. Nosso Diretor Daniel Alberto
Bernard é mentor e instrutor oficial da
ABF e ministra palestra na Arena do Conhecimento (Arena 1) no dia 23 de junho
sobre o tema “Conceitos do Franchising”.

Na edição 2022, mais de 6% das franqueadoras que receberam o Selo de Excelência da ABF são ou foram clientes da NetplaN Consultoria. Saiba mais sobre como
conquistar e manter seu reconhecimento
de mercado! daniel@netplanconsultoria.
com.br.

FBM – O FRANQUEADO CERTO NA REDE
Se você tem dúvidas sobre como escolher sua melhor oportunidade de negócio, conheça nosso serviço FBM-Franchise Business Matching. Ajudamos no
processo de escolha da franquia certa,
e também na avaliação de ponto comercial e na escolha do melhor financiamento se for necessário. É assim que
94% das unidades franqueadas que assessoramos operam por 5 anos ou mais,
a melhor estatística do nosso segmento!
Acesse: www.franquianaweb.com.br

tadas na Florida – Miami Dade e Pompano
Beach, assessorada pela NetplaN)
38. Portas (Alemanha)
39. Ice-Watch (Bélgica no Brasil)
40. Cravo e Canela (expansão da rede brasileira no Kuwait)
41. Booster Juice (Canada)
42. Uniglobe (Canada)
43. Desjoyaux (França)
44. Odonto Brasil/ Dental Americas (EUA)
45. Design Maria Dolores (rede brasileira
com unidade aberta na Espanha)
46. Le Pain Quotidien (Bélgica/EUA no Brasil)
47. Motor Home Orlando (EUA)
48. F45 Fitness (EUA)
49. Jeff (Espanha)
50. Lessen (Suiça)
51. Hasbro (EUA)
52. TAB _ The Alternative Board (EUA)

MELHOR FRANQUEADORA DO
SETOR DE ALIMENTAÇÃO. É
NETPLAN!

Na edição 2021/2022 da edição especial da
Revista PEGN, a Lig-Lig foi considerada a
melhor franqueadora do setor de alimentação. São cerca de 30 unidades da rede
que opera há 30 anos, com investimento
inicial médio de R$ 400 mil, faturamento
médio anual de R$ 2.220.000 e lucro médio
anual de R$ 360 mil a R$ 480 mil. É a rede
de franqueados mais satisfeitos do Brasil!
Na dúvida, junte-se aos líderes! Adquira
uma unidade de delivery de comida chinesa conosco!
NetplaN Consultoria - E-mail: comercial@
netplanconsultoria.com.br
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PAINEL DE OPORTUNIDADES

PAINEL DE 32 OPORTUNIDADES SELECIONADAS – MONTE SUA FRANQUIA EM 2022
Alimentação
FRANQUIA

SETOR DE ATIVIDADE

INVESTIMENTO INICIAL

ROYALTIES

SITE

OBS

Fast-food (hamburguer e
complementos)

R$ 700 mil a R$ 1,5 mi + ponto

6% F.B.

bobs.com.br

Selo ABF + de 1000 unid
/ Mercado Nac.

Fast-food (pratos e lanches)

R$ 690 mil a R$ 900 mil + ponto

5% F.B.

giraffas.com.br

380+ Unidades

Fast-food (delivery comida
chinesa e oriental)

R$ 422 mil a R$ 522 mil

5% F.B.

liglig.com.br

3 UP + 28 UF
(SP, MS)

Fast-food (frango frito no balde)

R$ 50 mil a R$ 250 mil

6% F.B.

franquiaexagerado.com.br

7 UF (ES, BA, MG)

Alimentação (tortas e cafeteria)

A partir de R$ 346 mil + ponto

5% F.B.

sinhabenta.com.br

4 UP + 3 UF (SC, PR)

Delivery de orgânicos

R$ 29 mil a R$ 113 mil

5% F.B.

solovivoorganicos.com.br

Lançamento (SP, RJ)

Fast-food (alimentação natural
e saudável)

A partir de R$ 246 mil

5% F.B.

sucosalad.com.br

Lançamento 4 UP (SC)

Fast-food (culinária japonesa a
partir de R$ 1)

R$ 200 mil a R$ 320 mil

5% F.B.

sushicentral.com.br

3 UP (PR, SC)

Growler Stations - distribuição
de chope fresco

R$ 145 mil a R$ 390 mil

4% F.B.

siphongrowlers.com

Lançamento nacional

Restaurante yakiniku (Japanese
BBQ)

R$ 1 milhão a R$ 1,4 milhões

5% F.B.

taisho.com.br

Lançamento nacional
5 UP (PR)

Pratos prontos no pote sem
necessidade de refrigeração

R$ 25 mil a R$ 220 mil

5% F.B.

beangobrasil.com.br

Lançamento nacional
1 UF (PR)

Empório Árabe

Investimento inicial a partir de R$
150 mil

4% F.B.

tendaarabe.curitiba.br

2 UP (PR)

Escola de inglês com 30 inovações tecnológicas

R$ 50 mil a R$ 300 mil

Isento

beetools.com.br

25 UF

Policlínica médica e odontológica a preços populares

R$ 190 mil a R$ 560 mil

5% F.B.

clifame.com.br

1 UP e 2 UF (PR)

Clínicas odontológicas

R$ 300 mil a R$ 770 mil

6% F.B.

dntbrasfranqueadora.com.br

80 Unidades

Centro de Shiatsu, massoterapia
e bem-estar

R$ 170 mil a R$ 270 mil

5% F.B.

terezazanchi.com.br

9 UP 1 UF (PR)

Clínica odontológica - Ortodontia
e Rinomodelação

R$ 258 mil a R$ 749 mil

6% F.B.

vitasorriso.com.br

Lançamento
1 UP (PR)

Mercearia e Empório Gastronômico

R$ 400 mil a R$ 600 mil

3% F.B.

casadaazeitona.com.br

1 UP e 6 UF

Quiosques com oficina e revenda
de slimes e popits

R$ 164 mil

6% F.B.

clickyslime.com.br

Lançamento
1 UP (PR)

Suplementos nutricionais,
produtos naturais e saudáveis

R$ 149 mil a R$ 249 mil

5% F.B.

redefitland.com

18 UP e 10 UF (SC)

Joias de design contemporâneo

R$ 225 mil + ponto

4% F.B.

designmariadolores.com.br

Revenda de peças para tratores

R$ 840 mil a R$ 1,75 millhões

7% F.B.

rech.com

Ótica de alto faturamento

R$ 245 mil a R$ 2 milhões

6% F.B.

oticasolarium.com.br

Mercado Global
3 UP e 9 UF
Associado ABF Líder
Nacional 30 UP 8 UF
Lançamento 11 UP

Revenda de suprimentos e equip
p/ comunic visual

R$ 480 mil a R$ 790 mil

2% F.B.

vinilsul.com.br

Lançamento 8 UP

Educação

Saúde

Varejo

04

netplan news 2022.indd 6

17/06/2022 14:22

FRANQUIA

SETOR DE ATIVIDADE

INVESTIMENTO INICIAL

ROYALTIES

SITE

OBS

Moda feminina autoral e atemporal com tecnologia de varejo

R$ 500 mil a R$ 750 mil

3% F.B.

amey.com.br

Lançamento 2 UP (PR, SP)

Empréstimos consignados

R$ 90 mil a R$ 150 mil

Não cobra

franquiaempresta.com.br

Selo ABF 25 UP 25 UF

Ginástica funcional

R$ 600 mil (Master)

7% F.B.

f45training.com

Lanç. Brasil Origem Austrália + de 2 mil unidades
(50 países)

Mapeamento digital em 3D

A partir de R$ 155 mil

30% F.B.

hub3d.com.br

Lançamento Brasil
1 Unidade (PR)

Academia de musculação

A partir de R$ 2 milhões

4% F.B.

academiaoverall.com

1 UP (PR), 2 UF (SC, MG)

Imobiliária especializada em
short stay e midstay

Investimento inicial de R$ 50 mil a
R$ 100 mil

8% s/ F.B.

yogha.com.br

Lançamento Brasil
1 UP (PR), 1 UF (SC)

Salão de Beleza, Fitness, relaxamento (3 conceitos)

R$ 130 mil a R$ 210 mil

R$ 2.025

franquicias.wearejeff.com/pt

Origem Espanha Mercado
Global + de 2 mil unidades (40 países)

Conselhos de Gestão Alternativo

R$ 200 mil a R$ 500 mil (Master)

20% F.B. + 10%
F.B. que exceder
a mínimo

tabfranchise.com

Origem EUA Mercado
Global + de 500 boards
(21 países)

Serviços Especializados

Não encontrou o negócio dos seus sonhos? Solicite e
acesse nossa lista completa de 380 redes assessoradas!
Busca uma avaliação aprofundada de seu perfil e assessoria especializada na busca e seleção da melhor franquia ou negócio
independente? Conheça nossos serviços FBM – Franchise Business Matching: FRANQUEADO CERTO NA REDE CERTA.

Serviços adicionais opcionais: Monte seu
negócio no lugar certo (geomarketing) com
capital próprio ou acesso a crédito (somos
correspondentes bancários de diversas
instituições financeiras). E dispomos de capacitação especializada presencial, online,
em vídeo e em formato EAD.
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