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Em uma sociedade em contínua mudança é preciso estar atento às oportunidades que se 
abrem, para conseguir alcançar vantagens competitivas. Nesse cenário, cheio de oportunidades, 
riscos e desafios, nos últimos anos, não pára de aumentar o número de pessoas a procura de 
emprego. Nesse cenário também, surgiu o sistema de franquias que, dentro do marketing de 
varejo, faz parte essencial do composto de distribuição. Para quem almeja ter seu próprio negócio 
passa a ser uma oportunidade no mercado. 

Neste estudo partimos das opções de um novo mercado, das franquias que não param de 
crescer, e que tiveram origem há muito tempo, e abordamos a influência do seu conceito no 
Brasil. Abordamos, também, o sistema, procurando demonstrar sua evolução histórica, bem como 
as características e os cuidados a serem adotados no processo de transferência de “know-how”. 
Como referência, foram analisadas grandes marcas e para finalizar, foi feito um estudo de caso. 
Ao analisar o composto de marketing, foram demonstrados os fatores chaves de sucesso para uma 
franquia. 

 
Perspectivas para o setor de franquias 

 
O limiar de um novo governo que tem respaldo popular nunca visto nos últimos anos irá, 

com certeza, criar um meio de impactar o mercado para ajudar as pequenas e médias empresas. O 
fortalecimento das micro e pequenas empresas é a garantia de geração de um grande número de 
empregos em curto espaço de tempo (as pequenas empresas representam 90% da geração de 
empregos no Brasil). 

Nos últimos anos, o governo tem procurado desenvolver as empresas através de órgãos de 
fomento (SEBRAE, Banco do  Brasil, Caixa Econômica Federal )e outros de incremento da 
produção e iniciativa, mas, hoje, isso é prioritário. O grande problema é o índice de mortalidade 
da pequena empresa, que tem desestimulado os investimentos. Mais de 70% delas não completam 
o 1º ano, enquanto "97% das empresas ligadas ao sistema de franquias ultrapassam três anos de 
sobrevida"1. Isso acontece porque elas dispõem de toda  infra-estrutura oriunda de uma grande 
rede. O sistema de franquias, que abrange hoje, praticamente, todo o mercado, é o grande 
beneficiário dessa nova estrutura e distribuição. Através das franquias e cooperativas, todo o 
mercado poderá ser fortalecido e beneficiado. 

Quem tem dinheiro para adquirir uma franquia, geralmente é pessoa que tem posses e 
uma certa cultura. Apenas o estudo, nos dias de hoje, nem sempre é suficiente para garantir um 
emprego e então a franquia pode ser a maneira de iniciar um negócio. 

Sabemos que os  pequenos empresários que iniciam uma franquia, em sua maioria, não 
possuem as características de empreendedores. Assim, ela é  uma opção para os que não possuem 
o “Fogo nas Entranhas”2, e não querem correr riscos. Ao procurar uma franquia já formatada, o 
pequeno empresário, que não  dispõe de infra-estrutura, de serviços, tecnologia,  conhecimento 
do negócio, e muitas vezes , não tem conhecimentos técnicos de administração, sente-se mais 

                                                 
1 Marcelo CHERTO. Guia de oportunidades, 2002. 
2 Josué PEREIRA e Carlos ZEN. 2002. 
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seguro. Considerando que, para um negócio funcionar, deve-se ter uma visão de planejamento a 
curto e longo prazo e que não se deve arriscar o capital a ser investido em negócio pouco 
conhecido, a franquia representa uma opção sábia para os que desejam sobreviver no mercado, 
pois oferece a gama de serviços que a acompanha.  

Se o casamento entre o  empreendedor e o investidor der certo, o sucesso da franquia será 
garantido. O problema é que o empreendedor não se adapta às “amarras” das franquias, que não 
permite grande flexibilidade. Quando o empreendedor entra no jogo, logo  sente-se incomodado 
pelas regras a serem seguidas. 

Segundo Gerber3: 
“A personalidade empreendedora transforma a condição mais insignificante numa 

excepcional oportunidade. O empreendedor é o visionário dentro de nós. O sonhador. A energia 
por trás de toda atividade humana. A imaginação que atende o fogo do futuro. O catalisador das 
mudanças”  

 É bom saber que o novo empresário irá enfrentar uma grande luta, desafios e haverá 
muitas dificuldades a serem superadas. Mas, na franquia não estará sozinho, pois contará com a 
estrutura da empresa-mãe, que irá acompanhá-lo até sentir-se confortável como empresário-
franqueado. O que não acontece com o pequeno empresário-empreendedor, que tem que “matar 
um leão por dia para sobreviver”4, pois precisa exercer todas as funções básicas de um negócio, 
sem mesmo ter a experiência e a força dos grandes empreendimentos. 

 
As origens do sistema de franchising 

 
Buscando na história as origens do desenvolvimento do sistema de franchising como uma 

prática comercial inserida no sistema de distribuição varejista, encontramos em Mendelsohn5:  
“o sistema de corporações, introduzido na cidade de Londres no século XII é um exemplo 
de práticas comerciais que se assemelham ao franchising. Muitos citam o sistema “pub-
tied house” em relação a bares (sistema em que o bar é controlado por uma determinada 
cervejaria e é obrigado a vender a cerveja fabricada por ela) como um exemplo de 
franquia, embora se trate apenas de um sistema exclusivo de compra, sem muitas das 
características de uma franquia. Em termos legais, a palavra franquia significa uma 
concessão de direitos por parte da coroa”. 
Entretanto, foi nos Estados Unidos, por volta de 1850, logo após a Guerra Civil, que o 

fabricante de máquinas de costura Singer concedeu as primeiras licenças para comerciantes 
independentes que tinham interesse em vender os seus produtos. 

Com a ajuda do Governo norte americano – logo após a Segunda Guerra Mundial e no 
início da década de 50, muitos veteranos de guerra  partiram para o estabelecimento de negócio 
próprio, criando um ambiente propício para a expansão das redes de franquias já existentes na 
América do Norte. 

 
O franchising 

 
De acordo com Kotler e Armstrong6  “franquia é um sistema no qual um membro do 

canal chamado franqueador une vários estágios do processo produção-distribuição”. A franquia 

                                                 
3 Martin MENDELSOHN. A essência do franchising, 1996. 
4 Josué PEREIRA e Carlos ZEN. Op cit., 2002. 
5 Martin MENDELSOHN. A essência do franchising, 1999. 
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tem sido a forma de crescimento mais rápido nos últimos anos. As 500 mil operações de 
franquias nos Estados Unidos respondem hoje por cerca de um terço de todas as vendas a varejo. 

Para Semenik & Bamossy7 “Franquia consiste em um termo com muitas conotações no 
ramo de negócios”. Para fins de análise do varejo global, limitaremos o termo franquia ao 
contexto da empresa privada, no qual significa a associação contratual entre um fabricante, 
atacadista ou firma de prestação de serviços (o franqueador) e terceiros independentes que 
compram o direito de possuir e operar uma ou mais unidades do sistema de franquia 
(franqueados).  

Os sistemas de franquia normalmente se baseiam em algum produto ou serviço exclusivo, 
ou em algum método de fazer negócios, uma marca, reputação no mercado ou uma patente, 
desenvolvidos pelo franqueador.   

Para Simão Filho8 – “o franchising é um sistema que visa a distribuição de produtos, 
mercadorias ou serviços em zona previamente delimitada, por meio de cláusula de exclusividade, 
materializado por contrato (s) mercantil (is) celebrado (s) por comerciantes autônomos e 
independentes, imbuídos de espírito de colaboração estrita e recíproca, pelo qual, mediante 
recebimento de preço inicial apenas e/ou prestações mensais pagas pelo franqueado, o 
franqueador lhe cederá, autorizará ou licenciará para uso comercial propriedade incorpórea 
constituída de marcas, insígnias, titulo de estabelecimento, “know how”, métodos de trabalho, 
patentes, fórmulas, prestando-lhe assistência técnica permanente no comércio específico.” 

Para o Comitê Belga de Distribuição9  “Os sistemas e as formas de distribuição de bens e 
serviços experimentaram depois da Segunda Guerra Mundial e nas últimas décadas uma 
evolução rápida e profunda. Resulta disto que a produção em massa requer, cada vez em maior 
grau, uma distribuição de igual caráter e para que a mesma possa existir surgia como algo 
indispensável criar rapidamente espaços de vendas mais amplos”. A esse respeito convém 
assinalar que tem sido as grandes empresas de distribuição integradas as que tem conseguido 
adaptar seus pontos de venda com maior rapidez à situação; graças a tal circunstância, têm obtido  
o máximo de vantagens derivadas desta situação. É um fato óbvio, que fica cada vez mais difícil, 
para o comerciante independente defender sua posição ante a expansão conseguida pelas 
empresas integradas. Devido a isto se tem tentado desenvolver diversos sistemas de colaboração 
e associação, que têm conseguido algum êxito, embora não suficientes, no momento atual, para 
garantir o futuro do comerciante independente. 

Assim temos como exemplo, que muitas cadeias, organizações de compra e cooperativas 
de varejistas, carecem, a principio, de uma organização central e de disciplina, o que constitui um 
grande obstáculo para conservar a parte de mercado que foi possível conquistar. Os Estados 
Unidos, onde esta situação já surgiu há algum tempo, têm desenvolvido um sistema que, de um 
modo original, oferece aos comerciantes independentes a oportunidade de fazer parte de um 
grupo fortemente centralizado, sem que isto implique em renunciar a sua liberdade, concedendo 
ao mesmo tempo a empresas desejosas de se expandir a possibilidade de materializar de forma 
rápida os seus objetivos. Esse sistema se chama franchising. 

Qualquer definição de franquia deve levar em conta, dentre os aspectos relacionados 
diretamente ao franqueado, o conjunto das seguintes características: 

• Vontade de ser dono do seu próprio negócio; 

                                                                                                                                                              
6 Philip KOTLER e Gary ARMSTRONG. Princípios de marketing, 1999. 
7 Richard SEMENIK & Gary BAMOSSY. Princípios de marketing, 1997. 
8 Adalberto SIMÃO Filho. Franchising: aspectos jurídicos, 1999. 
9 Comitê Belga de La Distribuicion, 1973. 
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• Motivação pela auto realização e independência, agregada ao desejo de assumir 
responsabilidade; 

• Ousadia de assumir riscos do negócio e considerações da possibilidade do 
insucesso em alguma empreitada. 

 
A evolução do sistema no Brasil 

 
O franchising no Brasil surgiu relacionado a vendas de combustíveis, automóveis e 

engarrafamento de bebidas. O marco inicial foi a Escola de Idiomas Yazigi, em 1963, com a 
centralização do ensino de inglês através de Franquias. Em 1970, “Dois jovens empreendedores 
Marcelo Cherto e Marcos Rizzo, se associam a alguns empresários de franquias, para 
estabelecer um conjunto de ações, criando as bases para a organização do sistema de franquias 
no Brasil”10. Nos anos 80, com a chegada ao Brasil do Mc Donald’s – grande ícone do setor de 
“fast food” Americano,  em busca de expansão de seu mercado teve início a expansão das 
primeiras redes brasileiras, como a carioca Bob’s e empresas do setor de cosméticos como o 
Boticário e Água de Cheiro. O franchising criou raízes no país e fincou bases para a grande 
expansão verificada na década de 90. As operações de franchising têm sofrido grandes 
transformações, nos últimos anos, para acompanhar a forte dinâmica dos negócios. O Guia de 
Oportunidades de Franchising, publicado pelo Instituto Franchising, informa que “convivem no 
Brasil, hoje, operações de franchising, que se encontram em diferentes estágios de evolução”. 
Para efeitos didáticos, podemos classificá-las como: 

Franquias de Primeira Geração (ou de Marca e Produto, sem exclusividade) 
Franquias de Segunda Geração (ou de Marca e Produto, com exclusividade) 
Franquias de Terceira Geração (Franquias de formato de negócio) 
Franquias de Quarta Geração (Redes inteligentes ou de aprendizado contínuo) 

Remotamente, as franquias de primeira e segunda geração ofereciam apenas o direito de uso da 
marca, em conexão com a revenda de um ou mais produtos. A padronização das operações eram 
apenas rudimentares. 

As franquias de terceira geração passaram a representar formatos de negócios, ampliando 
o conceito para a forma de se instalar, operar e administrar com eficiência um determinado tipo 
de negócio. 

Hoje as franquias partem para uma quarta geração incorporando os conceitos anteriores e 
criando a “Learning Network Franchising” – uma rede de aprendizagem que aprimora 
continuamente as formas de operação e formatação dos negócios – num ritmo crescente e 
alucinante de incorporação de experiências. 

Em 1987 nasce a ABF – Associação Brasileira de Franchising – entidade voltada para 
defesa do sistema no país que assumindo seu papel, cria seu estatuto com objetivos definidos. São 
eles: 

● Divulgar e difundir o conceito de franchising e seus benefícios; 
● Promover a defesa do sistema franchising junto a autoridades constituídas, órgãos 

públicos, entidades e associações de classes; 
● Promover o aprimoramento das técnicas de atuação de seus associados, através de 

permanente intercâmbio de informação, dados, idéias, experiências, bem como na elaboração e 
divulgação de pesquisas, na organização de cursos, palestras, seminários e eventos do gênero, 
publicando e divulgando material de interesse e prestando assessoria aos seus associados; 
                                                 
10 Marcelo CHERTO & Marcus RIZZO. Associação Brasileira de Franchising, 2002. 
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● Estabelecer padrões para a prática de franchising no Brasil, de modo a moralizar o 
mercado e garantir a seriedade do sistema.  Na década de 90 – com a abertura do país ao processo 
de globalização e expansão do capitalismo internacional e com profundas reformulações setoriais 
provocadas pela política neoliberal do governo Fernando Henrique Cardoso que promoveu a 
privatização de grande número de empresas da União e ainda estimulou a privatização de 
diversas empresas ligadas aos governos estaduais, “Surgiram milhares de novos empresários"11 
que estavam se desligando das empresas recém privatizadas, e eram forçados a buscar seu próprio 
negócio, com dinheiro das indenizações, mas sem experiência em gestão empresarial. São então 
as franquias uma opção segura para seus investimentos, considerando os riscos e as boas 
possibilidades de retorno em médio prazo. 

A sociedade pós-capitalista tem sido vítima das mudanças a uma velocidade de difícil 
aceitação e adaptação e tem provocado uma “reformulação no estilo de vida e achatamento das 
estruturas empresariais e a redução na oferta de trabalho formal”12. A tecnologia de ponta traz 
velocidade, reduz a hierarquia, facilita a comunicação e conectividade, fazendo com que os 
desempregados procurem as franquias como uma alternativa viável contra o desemprego. 

A evolução do sistema já estava em estágio avançado, pois já existia franquia de 1º, 2º, 3º, 
4º gerações, com formatos de negócios definidos e cursos de Franchising fazendo parte do 
programa acadêmico, como na FGV – desde 1989, com cursos específicos sobre o tema. O 
grande problema eram as demandas judiciais e o grande número de desistências, pois tanto 
franqueadores quanto franqueados sentiam-se prejudicados por falta de uma lei que os 
protegesse. Em 15 de dezembro de 1994, a lei 8955 do Deputado Federal Sebastião Magalhães 
Teixeira estabeleceu direitos e deveres de franqueador e franqueados e criou-se a circular de 
oferta de franquias – um documento que estabelece as condições essenciais para a realização do 
franqueamento.  

“O sistema de franchising – também identificado no Brasil como franquia comercial – é a 
melhor maneira de se obter a organização dos canais de distribuição, com baixo risco de 
investimento e maior probabilidade de sucesso no negócio”13. Com a lei balizando a parceria 
entre franqueados franqueadores, o mercado estava com as portas abertas para a expansão pois os 
riscos já estavam sendo protegidos pela lei dando segurança nos negócios. 
 

Análise de expansão em números de unidades 
 
“Hoje o Brasil é o terceiro maior país franqueador do mundo – atrás somente dos 

Estados Unidos e do Japão – países de elevado poder de consumo”.  O censo de 2000 mostrou 
para negócios formatados, o resultado que muitos especialistas previam: os setores que mais 
cresceram foram os relacionados à prestação de serviços. “É importante que se note que o 
franchising deu um salto em crescimento nos primeiros anos do plano real, um período cheio de 
novidades econômicas e muito receio do mercado”.14 

 
 
 
 

                                                 
11 Peter DRUCKER. Sociedade pós capitalista, 2001. 
12 Antonio Correa LACERDA. O impacto da globalização na economia brasileira, 1997. 
13 Revista ABF, 2001. 
14 Ibid, 2001. 
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 Evolução em números e unidades 
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Fonte: Revista Franquia nº 03 – ABF, novembro de 2001 
 
O crescimento do setor foi de 23% no número de franqueados entre 1995-1999. No 

mesmo período o número de unidades dobrou – cresceu 90%. Em 1995 o setor tinha 724 
franquias formatadas por marcas. Em 1999 este número chegou a 824, ou seja, 23% a mais.  

Com a “quebradeira” geral após os planos e a difícil adaptação das empresas a um 
mercado onde sobreviver era a palavra chave “muitas empresas se deram conta de que os 
negócios formatados são as melhores formas de se manter os padrões e preservar a marca, além 
de propiciar expansão muito mais rápido que os negócios isolados. Por isso, aderiram ao 
Franchising”15. Com todos estes novos negócios o setor chegou a um faturamento de R$ 
12.000.000,00 segundo a ABF (2001).  

Somente 6% do setor é comandado por máster franqueados, enquanto 94% dos 
franqueadores comandam as empresas brasileiras. O que mostra que “o mercado brasileiro tem 
um grande potencial de crescimento que virá com a chegada das grandes marcas internacionais, 
em qualquer que seja o setor”16. 

Conforme o site Franquiamund17, “hoje o Brasil é o terceiro maior país franqueador do 
mundo – atrás somente dos Estados Unidos e do Japão – países de elevado poder de consumo”. 

Segundo Marcelo Cherto18  “a grande verdade é que muitos de nossos micro, pequenos e 
até médios empresários, ainda que esforçados, talentosos e criativos, não dispõem de uma boa 
estrutura operacional e administrativa, do mínimo conhecimento das regras de marketing, de um 
sistema eficaz para o controle de seus estoques, de um plano de contas adequado às respectivas 
atividades”. Não dispõem de um meio eficiente para avaliar corretamente seu mercado, ou de 
informações que lhes permitam proceder, em tempo hábil, às “correções de rota” que, vez por 
outra, se fazem necessárias para que uma empresa possa prosseguir na consecussão de seus 
objetivos. 

Para que o empresariado, em dificuldades, tenha uma chance real de sobrevivência, mister 
se faz de dotá-lo dos recursos de natureza técnica e da estrutura administrativa e operacional de 
que necessita para desempenhar suas atividades com eficiência e de maneira rentável. 

Ao micro e ao pequeno empresário, em especial, é preciso proporcionar treinamento, 
orientação e assistência. Ao médio empresário é preciso dar condições para a expansão de seus 
                                                 
15 Revista ABF, 2001. 
16 Marcelo CHERTO. Guia de oportunidades, 2002. 
17 www.franquiamundi.ig.com.br, 14/02/02. 
18 Marcelo CHERTO. Op. cit., 2002. 
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negócios, permitindo-lhes cobrir todo o seu mercado potencial, com rapidez e eficiência, mas 
sem grande desembolso de capital. 

A questão é: como fazer isso sem que seja necessário contar apenas com a iniciativa 
governamental e com verbas públicas?  

Ao nosso ver, o melhor meio, a alternativa socialmente menos onerosa para garantir a esse 
empresário em dificuldades uma chance no mercado de hoje é o franchising. 

A seguir, com base em dados coletados no portal de informações da ABF – Associação 
Brasileira de Franchising  e nos Guias de Oportunidades em Franchising  apresentamos 
indicadores numéricos do sistema de franquias no Brasil – no período 1995 a 2002. 

 
Quadro 1 - Evolução do Número de Franqueados no Brasil (1995 – 2002) 

Segmento 1995 1999 2000 2001 2002 

Alimentação 181 191 116 100 88 
Educação e Treinamento 54 113 69 40 50 
Vestuário 112 137 71 69 63 
Informática 21 29 16 31 25 
Limpeza e Conservação 19 31 19 18 17 
Foto,Gráfica e Sinalização 21 18 13 9 8 
Veículos 32 35 31 24 23 
Veículos – Locação 15 15    
Perfumaria e Cosméticos 32 37    
Diversos 89 88    
Decoração,Utilidade e 
Construção 

57 73 35 30 25 

Lazer,Turismo e Hotelaria 31 34 8 6 8 
Saúde e Beleza 60 96 72 61 65 
Livraria e Papelaria   5 6 7 
Negócios e Serviços   37 30 30 
Residência  ,Prod e Serviços   5 5 5 
Entretenimento   11 14 9 
Comunicação   10 2 4 
Equipamentos,Prod. e 
Serviços 

  9 7 5 

Esportes e Acessórios   10 2 2 
Acessórios Pessoais   14 12 13 
Infantil   7 7 4 

TOTAL 724 894 558 470 451 
Fonte: Portal de Informações ABF – Internet e Guias de Oportunidades em Franchising (2000, 2001 e 2002)  

 
A participação por setor 

 
A maior participação sempre esteve com o setor de “fast food”, fazendo com que as 

praças de alimentação não parem de crescer. Elas são as grandes motivadoras da ida aos 
shopping, representando grande parte do  ranking do maior faturamento até a chegada dos 
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grandes negócios em áreas como saúde, lazer, beleza e educação, setores nos quais explodiu o 
número de franquias.  

Faturamento do Sistema por Setor
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Fonte: Revista Franquia nº 03 – ABF, novembro de 2001 
 
A evolução mostrou através dos anos que mesmo com o crescimento do número de 

Shopping Centers e os setores de alimentação representando um grande faturamento, outros 
setores começaram a se destacar: educação e treinamento cresceram de forma sustentada e, 
segundo o Censo de 2000, o maior destaque ficou para a área de saúde e beleza, centros de 
estética e farmácias. 

Os números do setor impressionam “são 60 % mais franqueados no mercado, 642% mais 
unidades, 257% mais empregos e 186 % mais no faturamento global” (ABF, 2001).  

Com o grande crescimento na área de saúde e beleza, é possível estabelecer o perfil do 
consumidor que busca hoje uma melhor qualidade de vida, mostrando que as pessoas estão muito 
mais preocupadas com sua saúde. Este setor, segundo o Censo de 2000, representa 26% de todo 
faturamento gerado pelo sistema de franquias. Também são destaques a alimentação; com 12%, 
diversos, com 20% ; e educação e treinamento com 10%. 

Podemos notar que nenhum setor está saturado, o que existe são reorganizações, o que 
mostra que as empresas estão se mexendo. O setor de vestuário e alimentação, após uma retração, 
está se recuperando e tem muito espaço para crescer, porém somente em empresas muito bem 
estruturadas e com seus negócios formatados. 

 
Perspectivas para o franchising  
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Com a formatação do negócio,  torna-se muito importante a estrutura de padronização, 
treinamento e transferência de “know how” oferecida pelos franqueadores,  pois as redes se 
expandirão geograficamente em localidades diferentes, com mão de obra de características 
diferentes, padrões culturais diferenciados pelas regionalidades e com desafios enormes a serem 
vencidos. Os franqueadores  utilizam  diversos meios para atrair possíveis franqueados. Folhetos 
informativos, sites na Internet e Feira da ABF talvez sejam os principais veículos que expõem as 
condições básicas para a concessão de franquias. 

A Circular de Oferta de Franquia – exigida no Brasil  a partir da Lei 8955, de 15 de 
Dezembro de 1994 – deve conter, de acordo com Shane19 “informações sobre o franqueador e 
sua rede de franquias”.  Ainda segundo o mesmo autor “pela legislação em vigor nos Estados 
Unidos (na qual a lei brasileira foi buscar inspiração), a Circular de Oferta de Franquia é 
dividida em várias partes, cada uma das quais contém uma série de informações sobre uma 
determinada face da operação de franchising e/ou da empresas franqueadora.  

A primeira seção descreve quem é o fornecedor e seus antecessores. Delineia a atividade 
do franqueador e também a identidade e os antecedentes de seus controladores e dirigentes. 
Quaisquer processos judiciais ou falimentares que envolvam o franqueador devem ser 
informados e discutidos nesta seção. 

A segunda seção da Circular de Oferta de Franquia contém informações sobre as taxas 
que o franqueado deve pagar ao franqueador. Estas incluem a taxa de franquia, que 
normalmente é paga no ato da assinatura do contrato de franquia; os royalties, que geralmente 
são calculados mediante a aplicação de um certo percentual sobre as vendas do franqueado e 
que este deve pagar ao franqueador de forma contínua; e a taxa de propaganda, um percentual 
de vendas pago pelo franqueado ao franqueador de forma contínua para cobrir os custos de 
propaganda e marketing da rede. 

Os franqueadores impõem umas tantas normas e condições aos franqueados. A Circular 
de Oferta de Franquia expressa tais normas e condições numa seção específica. Esta seção 
inclui informações sobre a necessidade de aprovação de fornecedores, auditorias e inspeções 
das operações do franqueado e as regras para a operação, venda ou transferência da franquia. 
A quarta seção da Circular de Oferta de Franquia contém estimativas do investimento inicial 
que o franqueado deve fazer para implantar sua franquia e deixá-la em condições de operar e 
também de quaisquer outros investimentos que devam ser feitos pelo franqueado ao longo do 
tempo. Condições para o financiamento da franquia e compra, aluguel ou leasing do ponto 
comercial ou de equipamentos necessários ao funcionamento da franquia também estão nesta 
mesma seção. 

As Circulares de Oferta de Franquia contém ainda uma seção explicitando as obrigações 
que o franqueador assume perante seus franqueados. Tais obrigações normalmente incluem 
treinamento, planos operacionais, especificações de loja, orientações diversas e programas 
cooperativos de marketing, propaganda e promoções. 

A sexta seção da Circular de Oferta de Franquia discute as oportunidades de expansão 
para o franqueado. Essas podem incluir direitos sobre um determinado território, contratos para 
o desenvolvimento de franquias dentro de uma determinada área geográfica e condições 
referentes à propriedade intelectual que o franqueador entrega aos franqueados. Esta seção 
geralmente delineia a duração do contrato e as condições para sua renovação e rescisão. 

                                                 
19 Scott SHANE. O caminho das pedras, 2001. 
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Finalmente, a Circular de Oferta de Franquia contém informações sobre a localização 
das lojas já existentes, os balanços e demonstrações financeiras da empresa franqueadora e os 
modelos de contratos-padrão em uso por esta”. 

É possível notar que houve uma redução significativa nos custos de abertura de uma 
franquia e, assim, as empresas estão muito mais consolidadas. 

 
Quadro 2 - Franchising de negócios formatados – 1995/1999 
 
 1995 1999 CRESCIMENTO 

Nº de Franqueadores 724 894 23% 
Total de Unidades 23.765 46.534 96% 
Unidades Próprias 3.694 10.055 172% 
Unidades 
Franqueadas 

20.071 36.479 82% 

Empregos Diretos 179.167 226.334 26% 
Faturamento 
Global de rede 

 
9.968.241 

 
12.083.429 

 
21% 

Fonte: Revista ABF  - Associação Brasileira de Franchising 
 
Alguns dados chamam atenção: o número de unidades praticamente dobrou, crescendo 

96%; o número de unidades próprias cresceu 172% e 82 % as unidades franqueadas, gerando 
26% a mais de empregos diretos. Esses números farão diferença na hora da tomada de decisão 
sobre investimentos futuros.  

Com a queda no custo de algumas franquias (96% do setor cobram taxas de franquia), 
pode-se observar que essas taxas ajudam o faturamento, mas podem não representar lucro. O 
lucro tem que vir com o crescimento da rede em funcionamento. 67 % das empresas 
franqueadoras cobram taxa de royalties e algumas cobram também a compra da franquia. 

 O investidor precisa, em média,  de U$ 21 mil para adquirir uma franquia, mais os custos 
de instalações e capital de giro. O destaque fica com a área de perfumaria e cosméticos. O maior 
investimento está na área de turismo e hotelaria, exigindo aproximadamente U$ 500 mil de 
capital inicial. Numa grande cadeia de restaurantes, como o Mc Donald´s e Habib´s, o 
investimento começa com U$ 200 mil. 

O retorno médio dos investimentos é de 24 meses, se não houver nenhum imprevisto. Em 
alguns casos, o retorno pode vir em até 12 meses; em. 80 % dos casos, o retorno vem em 24 
meses ou mais, o que representa um grande resultado. Para o setor de perfumaria, esporte, saúde 
e beleza o retorno pode ocorrer em até 6 meses. Entretanto, o empresário não deve entrar em um 
negócio esperando o retorno para 6 meses, pois é um período muito curto para consolidar um 
negócio, apreender e obter o retorno sobre os investimentos. Se contar com isso, pode se 
decepcionar, pois dificilmente ocorrerá. 

 
Considerações Finais 

 
Após ultrapassar as barreiras de escolha, o empreendedor está prestes a se tornar 

empresário de uma franquia. Este ponto de partida representa um marco na vida de todos que 
desejam ser empreendedores. Os primeiros anos são mais difíceis, mas ele não estará sozinho e 
sabe que tem grandes chances de se sair muito bem, pois receberá suporte operacional da 
franquia. 
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Ao analisar o sistema de franquia  verifica-se: as chances de sobreviver são de 97%, se 
colocar seu coração no negócio, ou seja, tem que trabalhar duro para sobrepujar regras, 
dificuldades, medo e, principalmente, a falta de conhecimento inicial e falta de dinheiro para 
pagar as contas. O negócio só irá para a frente se não estiver sozinho, sendo necessário deixar o 
egoísmo de lado, saber trabalhar em grupo e conquistar amigos e aliados. É importante valorizar 
cada cliente, tratá-lo com respeito e ensinar aos seus colaboradores, não esquecendo a máxima do 
mercado que é o “o olho do dono que engorda o porco”. Ficar atento a tudo que é importante no 
negócio é a vida do empresário pois está ali seu ganha pão, seu trabalho, portanto, não podem ser 
medidos  sacrifícios para sobreviver. 

Finalmente, superadas as fases mais difíceis, o novo negócio começa a andar. Então 
deverão ser tomadas as seguintes precauções: ajuste do negócio à realidade, não se preocupando 
em como a empresa concorrente cresceu e construiu um nome através do franchising, como 
beltrano largou o estresse do trabalho e hoje é um feliz proprietário de uma franquia no shopping, 
que quase não dá trabalho por ser uma unidade franquiada de uma marca famosa. Esses exemplos 
fazem parecer o negócio do franchising irresistível, mas é preciso  adaptar-se ao modelo 
estabelecido e ter uma boa dose de habilidade em lidar com pessoas. Não dar ouvido só ao “lado 
bom” do negócio, mantendo-se alerta e preparado, com o fluxo de caixa ajustado às necessidades 
do negócio e sabendo que pode contar com a assessoria, a experiência (conceitos estabelecidos) e 
o suporte que receberá do franqueador. Afinal, uma percentagem do faturamento da empresa será 
paga ao franqueador. Ser  franqueado é ser um empreendedor cauteloso, trabalhar duro e saber 
seguir regras e padrões. 

Para assegurar o crescimento, o empresário deve reinvestir o lucro em novas unidades 
franqueadas na sua região, envolvendo familiares no negócio e partindo do pressuposto de que 
estará recebendo uma receita de bolo, que lhe dará subsídios necessários para obter  sucesso. 
Porém, para assegurar o crescimento da empresa, além de técnicas conhecimentos, treinamento e 
supervisão, o empresário depende também  do modo como a operação da franquia está sendo 
conduzida pelo franqueador.  A estratégia de crescimento envolve trabalho com dedicação, 
esforço pessoal, entusiasmo, e identificação com as atividades fraqueadas. A marca sozinha não 
garante o sucesso do negócio, e sim o conjunto de trabalho, inovação, criação de novos produtos 
e serviços de qualidade. E precisa lembrar que o consumidor está sempre alerta para as 
novidades.  

A franquia tem representado, nos últimos dez anos, a garantia do crescimento de muitas 
empresas em quase todos os segmentos. Sua importância é vista assim que o cliente coloca um pé 
em um Shopping Center. Segundo dados da Associação Brasileira de Franchising, mais de 50% 
das lojas são franquias e sua importância tem sido fundamental para o varejo, na medida em que 
segmentou o mercado por classe, produto e preço. É difícil imaginar o mercado varejista, hoje, 
sem o sistema de franquias. O mais importante é que sua expansão ainda não se deu no total de 
suas possibilidades. Segundo Marcelo Cherto, somente agora os grandes e máster franqueados 
americanos estão chegando no Brasil, embora nenhuma franquia no setor de varejo de roupas 
tenha ,ainda chegado ao nosso pais. Isso deverá ocorrer nos próximos anos. Só para citar um 
exemplo, as empresas brasileiras estão passando por um processo de expansão sem precedentes 
no setor de roupas infantis. Um desses exemplos é a “Marissol, que lançou uma marca para 
meninas em 1990 e dez anos depois representa mais de 40 % do faturamento, com planos de até 
2006 abrir 240 lojas franqueadas em  todo o Brasil’”. 

A franquia representa para o varejo a possibilidade de escolha, liberdade de expansão dos 
negócios e comércio em todas a regiões do Brasil. Para assegurar o crescimento da empresa, o 
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negócio precisa  ter clientes felizes, que serão os seus divulgadores na comunidade e na região 
com um papel importante para o franqueador e o franqueado. 

 
Questões para refletir: 
 
1) Quais são as vantagens e desvantagens de  utilizar o sistema de franquias  para a expansão dos 

negócios  do varejo ? 
2) Qual a importância da circular de oferta da  lei 8955 de 15/12/1994, que estabeleceu as 

exigência  para  o  sistema de franquias no  mercado brasileiro? . 
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Estudo de caso: Rei do Mate 
 

“Rei do Mate” é uma das maiores franquias nacionais, com mais de cem lojas espalhadas 
pelo território nacional. A rede foi uma das grandes propagadoras do hábito do consumo do 
tradicional mate. 

Está entre as marcas mais conhecidas do segmento de fast-food, e tem planos ambiciosos 
para os próximos anos: dobrar de tamanho nesse período.  Para isso, serão feitos esforços para 
ampliar a rede de lojas, especialmente em Quiosques e novos Shopping, e inovar o Mix de 
produtos. Sua meta é  possuir duzentas lojas até o ano de 2005. 

O objetivo desse estudo de caso é colocar em discussão como uma rede de franquias 
conseguirá atingir seu projeto de chegar em 2005 com 200 lojas e atendendo a um público de 
mais de 1,5 milhão de pessoas por mês, mostrando o seu grande diferencial como negócio e 
empreendedorismo  para o segmento do varejo. E finalmente, analisar o composto de marketing 
demonstrando os fatores chaves de sucesso. 

 
A loja: Rei do Mate 

 
A primeira loja “Rei do Mate” foi aberta nos anos 50 no centro de São Paulo, na avenida  

São João, entre o largo do Paissandu e a avenida Ipiranga. Oferecia Mate Gelado em duas ou três 
versões. Até 1978 não funcionava com o nome atual e sim com o nome de Casa do Mate. 
Somente a partir de 1992 as casas ganharam um visual novo e uma nova logomarca. 
Especializada em mate com diversas combinações, a loja atraiu um público fiel.  

Hoje possui mais de cinqüenta variações de chá, com pelo menos um lançamento por ano, 
e faz parte de uma rede de 130 lojas espalhadas pelo Brasil. A aceitação do público não pára de 
crescer, pois o “Rei do Mate” está sempre mudando e se diferenciando. Em 2002,  foi lançado um 
grande sucesso, o mate suiço, uma mistura de mate, leite condensado e maracujá ou limão. 

O passo seguinte da rede, depois de 1992, foi estruturar  o sistema de Franquias.. 
Hoje, com oito lojas próprias e 122 lojas pelo sistema de franquias, a rede tem se 

diferenciado no sistema de “fast-food”. De acordo com  pesquisa da própria rede entre os clientes 
atuais, no ano de 2000, as delícias do “Rei do Mate” são saboreadas por crianças, jovens e 
adultos pertencentes a todas as classes sociais. Outro dado importante levantado pela pesquisa foi 
que mais de 50% dos pesquisados freqüentam a loja da casa do “Rei do Mate” mais de uma vez 
por semana. 

O Rei do Mate tem procurado se beneficiar do crescimento do interesse por bebidas 
saudáveis. Antonio Carlos Nasraui, diretor comercial, um dos filhos do fundador da rede, 
completa dizendo que “a empresa tem sido uma opção saudável às bebidas carbonatadas.”, 
oferecendo  um produto que, de quebra, tem um preço mais baixo. O mais simples custa R$ 1,00 
e o mais sofisticado R$ 1,50. 

Os pontos de venda da rede, localizados nos Shopping Centers, hipermercados, galerias, 
avenidas e ruas, oferecem uma variedade inconfundível de sabores de chás, vitaminas, sucos 
naturais, refrigerantes, salgados, sanduíches naturais, tortas, pão de queijo simples ou recheado. 
Oferece ainda café expresso/capuccino, chocolate quente ou gelado, doces e outros acessórios. 
Por essas características, o “Rei do mate” encontrava-se, em 1998, entre as 150 marcas (do 
Ranking Geral de marcas) mais conhecidas do Brasil e, em 1999 em 6º lugar no Ranking de 
lembranças no setor alimentício20  

                                                 
20  Pesquisa realizada  pela revista Carta Capital- folder Rei do Mate. 
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 a) Estados em que o “Rei do Mate” está presente: 
 
 

 
Fonte: Departamento de Expansão do “Rei do Mate”- 2002 
 
 

 

>> Alagoas 
>> Amazonas 
>> Bahia 
>> Brasília 
>> Ceará 
>> Espírito Santo 
>> Minas Gerais 
>> Pará 
>> Rio de Janeiro 
>> Santa Catarina 
>> São Paulo 



www.giulianimarketing.pro.br                                               Giuliani 
MARKETING 

 
 

b) Lojas do “Rei do Mate” 
 

PONTOS SÃO PAULO RIO DE 
JANEIRO OUTROS TOTAL 

RUA 22 24  53 
SHOPPING 23 19  48 
HIPERMERCADO 13 7  20 
GALERIA 4 2  6 
AEROPORTO 1   1 
POSTO 1   1 
TOTAL 64 52 13 129 
Fonte: Departamento de Expansão do “Rei do Mate” - 2002 

 
c) Tipos de lojas e preços de tickets 
 

TIPO DE LOJA TICKET MÉDIO (R$) 
Rua 2,10 
Hipermercado 2,35 
Shopping 2,70 
Posto 3,00 

           Fonte: Departamento de Expansão do “Rei do Mate” - 2002 
 
Como parte da estratégia de expansão da linha de produtos, além do mate e pão de queijo, 

a empresa passou a oferecer em suas lojas sanduíches, bebidas frias e quentes, doces brasileiros e 
sorvetes. São vendidos também produtos “take home” , como pão-de-queijo, mate, sanduíches e 
pão de batata.  

Com meta de crescer 30% ao ano, a empresa tem feito grandes esforços para a introdução 
de novos produtos, entre eles diversos tipos de sanduíches e erva mate para chá, chimarrão e 
acessórios para o mesmo. 

A franquia “Rei do Mate” pretende utilizar o formato “delivery” em suas lojas. Ainda em 
fase de testes em sua loja-piloto, a entrega em domicílio já é oferecida em algumas filiais, de 
forma limitada. 

A busca pelo crescimento sempre fez parte da estratégia da empresa, mas precisava se 
desvincular do paternalismo com os franqueados, deixando que cada um assumisse suas 
responsabilidades e, para assumir essa nova postura, muitas lojas tiveram que trocar de mãos para 
abrigar gente afinada com os novos planos, ou simplesmente foram fechadas. 

E para viabilizar  os planos ambiciosos de ter, em 3 anos, 200 lojas, a empresa está em 
busca de parceiros e não estão descartadas empresas de capital de risco, “joint-venture” e 
associação com outras empresas do mesmo setor, o que no futuro será uma necessidade. Os 
especialistas prevêem diversas fusões no futuro, pois os benefícios vão além. “É possível 
desenvolver tecnologias em escala, dar treinamento, criar produtos, ratear custos com 
publicidade, enfim, promover muitas coisas boas para a rede” 1 

 

                                                 
1 Site www.marcelocherto.com.br. (consulta 10/01/2003) 



 

Sistema de Franquias 
 
“Franchising é um sistema de distribuição de produtos e serviços em que é possível, 

mediante pagamento de taxas e algumas obrigações, estabelecer um negócio a partir de um 
conceito operacional de uma marca já conhecida no mercado”. 2.  

O “Rei do Mate” possui 130 lojas; destas, somente 10% são lojas de “Franquias 
Empresariais”, ou seja, com várias lojas regionais. A seleção de franqueados é feita durante o ano 
e os recém franqueados recebem treinamento de aproximadamente um mês, durante o qual são 
enfocados aspectos operacionais do dia a dia e temas comerciais, administrativos, financeiros e 
comportamentais. Anualmente é feito um treinamento de reciclagem para franqueados e 
funcionários, além de cursos regulares durante o ano. 

A franquia possui profissionais especializados, tanto na identificação e avaliação de 
oportunidades de pontos, de acordo com a localização e perfil comercial, como supervisores que 
contribuem para o desenvolvimento operacional e comercial das lojas franqueadas e para 
assegurar o cumprimento dos padrões estabelecidos pela rede nas áreas de atendimento, 
promoção e merchandising, higiene e limpeza, e na preparação e manipulação dos alimentos. 

A rede está criando um canal de comunicação para seus franqueados, que irá enfocar as 
principais ações da rede, treinamento e divulgação de novos produtos, campanhas publicitárias, 
inauguração de novas lojas. 

O ponto forte é o merchandising no ponto de venda, por meio de materiais de promoção: 
folhetos, cartazes e “displays”. 

Os custos estimados de montagem de uma loja variam de R$ 70 a 100 mil( para uma loja 
de 60 a 70 metros quadrados), dependendo do tamanho do ponto de venda. O capital de giro 
inicial é de aproximadamente R$ 12 mil, dos quais R$ 2 mil são destinados ao “marketing”. Os 
royalties (taxa cobrada pelo uso da marca) equivalem a 4% do faturamento bruto do franqueado e 
1% destinado à publicidade. 

Para abertura de uma loja de “franchising” do “Rei do Mate” são estudados os critérios de 
cruzamento de índices com o IPC, densidades populacionais e núcleos regionais de mídia.  

 
Expansão 

 
Para atingir a meta de possuir duzentas, até 2005, o “Rei do Mate” está investindo 

bastante na abertura de lojas em lugares do Brasil onde sua presença é tímida ou inexistente, 
como Norte e Nordeste do país.  A loja de Manaus tem tido um resultado surpreendente, abrindo 
a porta para as demais regiões onde a temperatura é alta o ano todo.  

A afinidade do público dessa região do país com o chá está relacionada com a 
preocupação com a cultura do corpo e por ter cidades praianas onde o chá gelado é consumido o 
ano todo. 

Agora a empresa está trabalhando para abrir lojas no Sul, onde a presença ainda é 
pequena, e existe muito espaço para crescer, aliado à cultura do  chá quente. 

Dentre as estratégias de expansão está a colocação de cadeiras para manter o consumidor 
mais tempo na loja, levando o cliente a experimentar outros produtos oferecidos, reduzindo a 
dependência do tradicional mate, que hoje é 35% do faturamento, fidelizá-lo e aumentar o ticket 
médio. 

                                                 
2 Revista ABF, novembro/2001. 



 

O ideal para expandir, além das capitais, é abrir lojas onde a população da cidade seja de 
mais de 80 mil habitantes, e em ruas de “alto tráfego”, pois a venda é feita por impulso. 

Para abastecer os pontos de venda, o franqueado recebe 12 tipos diferentes de salgados, 
que a loja vende diariamente.  Para  manter o padrão de qualidade, as compras são cooperadas, o 
que garante o mesmo padrão de qualidade e o melhor preço. 

O pão de queijo com que o “Rei do Mate” trabalha é fabricado pela empresa “O Forno de 
Minas” e o mate vem de Mato Grosso. Esses produtos são comprados através de uma central de 
compras cooperadas  para a garantia da qualidade e de preços menores, e os franqueados recebem 
os produtos semi-preparados. 

Com a expansão, a direção de empresas está negociando com os fornecedores para suprir 
o crescimento planejado para os próximos anos. Segundo seu diretor, João Batista da Silva Jr, o 
“Rei do Mate” não terá problemas com o fornecimento para abertura das novas lojas 
contempladas no plano de expansão, pois os franqueados têm flexibilidade para encontrar novos 
fornecedores, desde que atendam aos padrões estabelecidos de qualidade e sejam submetidos ao 
Conselho de Franqueados. Dentro desse posicionamento estratégico, o que facilita o crescimento 
também limita, pois impossibilita a alavancagem da empresa. 

 
Mercado 

 
O sistema de franquia tem sido o principal meio de expansão escolhido pelas empresas 

para crescer, pois permite a construção de uma rede de forma rápida e com capital de terceiros, o 
que reduz o volume de investimentos necessários por parte do proprietário da marca. Do início do 
plano real, até hoje, o sistema de franquias tem crescido. Em 2000, segundo o censo, cresceu 
mais de 170 %, principalmente o setor de alimentação, que representa 23% do total de redes no 
país, seguido  pelos setores de vestuário,( 13 %) e educação, treinamento (com 11 %) e esporte, e 
beleza (com 10%).  

Outro dado que chama atenção no mercado de “fast food” é que “corresponde a 40% do 
mercado nacional de alimentação fora de casa” 3. O sistema de franquia do setor de “fast food”  
oferece o mesmo tipo de serviço aos franqueados, que envolve treinamento, acompanhamento da 
unidade, avaliação de oportunidades, de ponto, até os produtos são muito semelhantes no 
Expresso Pão de Queijo e Casa do Pão de Queijo. Ambos têm café expresso, pão de queijo e 
sanduíches. 

a) Expresso Pão de Queijo 
Hoje são 40 lojas, mas surgiu em 1989 como uma pequena loja de conveniência, fazendo 

“Benchmarking” da Casa do Pão de Queijo. 
Em 1998, o Expresso Pão de Queijo resolveu adotar uma imagem mais jovem, 

abandonando a antiga logomarca de um trenzinho em marcha, investindo em campanhas que 
reforçam seu novo perfil e batendo de frente com sua principal concorrente, a Casa do Pão de 
Queijo, com a seguinte chamada: “E tem gente que prefere o Pão de Queijo da vovó”. A nova 
postura da empresa concentra seus esforços na prestação de serviços, treinamento dos 
funcionários, seleção do Mix de produtos e escolha criteriosa dos futuros pontos de venda. Entre 
suas ações estão: lançamento de novos sabores de sanduíches, montagem de uma loja-escola, 
início de venda pela Internet com serviços “delivery” e relançamento de seu pão de queijo 

                                                 
3 Associação Brasileira de Alimentação ABIA (Consulta 10/01/2003 



 

doméstico. As principais áreas de atuações do Expresso Pão de Queijo são São Paulo e Região 
Sul. 

b) Café do Ponto 
Fundada em 1950, a empresa é a segunda principal no mercado interno brasileiro de café 

torrado e moído. Além do café, a rede também tem, no seu cadastro, o pão de queijo. O Café do 
Ponto faz parte do conglomerado Sara Lee, que atua em vários setores. A franquia tem hoje mais 
de 60% de lojas presentes em São Paulo e interior.  

c) Casa do Pão de Queijo 
Começou suas atividades em 1967. A primeira loja foi aberta no centro de São Paulo pelo 

engenheiro Mario Carneiro e surgiu como empresa familiar, apenas para servir os paulistanos. O 
ponto forte era uma receita desenvolvida por Dona Arthêmia (mãe do fundador), enquanto 
morava em Uberlândia. A loja obteve grande aceitação e tem hoje mais de 300 lojas espalhadas 
pelo território nacional. 

O sucesso está agregado à  forte imagem da vovó Arthêmia que é sua marca registrada, e 
a empresa busca atender todas as classes; uma pesquisa feita mostra que 66 % dos pesquisados 
freqüentam as lojas mais de uma vez por semana. 

As lojas estão localizadas em Shopping, hipermercados, galerias, avenidas,  ruas e redes 
de lojas como Americana, Saraiva e Siciliano. A rede fechou o ano dentro de sua meta de crescer 
30 % ao ano e com a introdução de novos produtos, entre eles sorvete de yogurte, novas versões 
de sucos e outros produtos para agregar valor aos tickets médios.  

 
Considerações Finais 

 
O “Rei do Mate” tem metas agressivas para os próximos anos e, para atingir os altos 

objetivos de investimentos no marketing Mix, (com a abertura de suas lojas e metas de 200 lojas 
até o ano de 2005), precisa fazer grandes investimentos para acompanhar empresas 
internacionais, como o Habibs, Vivenda do Camarão e Bob´s, entre outros. 

 
Questões para refletir 
 

1) Como você vê o Rei do Mate com suas metas de crescimento? São realistas como 
representativas de um setor cujo produto é semelhante a várias franquias? 

2) Em quais segmentos geográficos e psicográficos e de clientes, o Rei do Mate deve se 
concentrar para atingir seus objetivos? 

3) Deve o Rei do Mate adequar seu Mix de produtos, para adequar o seu crescimento aos 
diferentes mercados regionais? Existem limites para esta adequação, considerando-se o risco de 
descaracterizar a loja?  

4) Quais serão as estratégias que deve utilizar para posicionar-se nos mercados do 
norte/nordeste? Como você faria para adaptar o hábito de consumo dos produtos “Rei do Mate” 
em outras regiões? Como posicionar a marca “Rei do Mate?” 

5) Como você vê o futuro das marcas com produtos similares? Deveriam se unir para 
enfrentar a concorrência internacional? 



 

Referências Bibliográficas 
 

Associação Brasileira de Franchising –Estatutos Sociais .São Paulo,1987. p. 7 

CHERTO, Marcelo.  Guia de Oportunidades – Instituto Franchising –São Paulo:  2002 

Comitê Belga de La Distribuicion – Editora Hispano Européia . Barcelona. 1973, p. IX 

Departamento de Expansão do Rei do Mate – www.reidomate.com.br (Consulta em O Estado de 
São Paulo- 08 de Janeiro de 2003 

DRUCKER, Peter – Sociedade Pós Capitalista – Editora Pioneira,2001. 

Guia de oportunidades em Franchising – Edição 2000 – Instituto Franchising,2000 .p.154. 

Instituto Franchising – Guia de Oportunidades em Franchising . São Paulo : edição 2001 – p.172 

KOTLER, Philip e Armstrong, Gary  Principles of Marketing . São Paulo: Prentice-Hall-8th 
LACERDA, Antonio Corrêa. – O impacto da globalização na economia brasileira . São 
Paulo– Editora Contexto,1997. 

MENDELSOHN, Martin : A essência do franchising. São Paulo – Editora ABF, 1996, Ed-1999 

Negócio de Fantasia “A Disney do Varejo”. Revista HSM.  março/abril 1998 

PEREIRA, Josué A M  - Zem, Carlos A.– O Ciclo de Vida do Empreendedor e sua Compreensão 
a Partir de uma Análise do Estudo de Caso do Barão de Mauá – Unimep – 2002 

Revista ABF  de novembro de 2001 – ABF 

RIZZO, Marcus – Associação Brasileira de Franchising –  CEBRAE – (Centro Brasileiro de 
Apoio a Pequena e Média Empresa) São Paulo: Ministério da Industria e Comércio . 2002.  

SEMENIK, Richard J.e Bamossy Gary J. – Princípios de Marketing – Makron Books,1997.  

SHANE, Scott – Franchising – O caminho das pedras São Paulo:  Editora Cherto, 2001 

SIMÃO FILHO, Adalberto – Franchising – Aspectos Jurídicos . São Paulo– Editora Atlas,1999. 

TSICHRITZIZ,  Dennis . Gestão do Conhecimento . São Paulo:Terra, José Cláudio Cirineu ,  

www.franquiamundi.ig.com.br – consulta em 14/12/02 

www.abf.com.br . Consulta em 14/12/2002 

www.guiadofranchising.com.br – Capítulo de Pinto, Carlos Ruben – Consulta em 13/12/2002. 

www.marissol.com.br – consulta 11/03/2003 

www.marcelocherto.com.br ( Consulta em 10/01/2003) 
www.reidomate.com.br (Consulta em 10/01/2003)  


