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Qual modelo 
escolher na hora de 
abrir uma empresa?

Abrir um negócio 

não é fácil. Apesar 

de ser a postura que 

melhor dialoga com 

as tendências de 

mercado atuais, o 

“ser empreendedor” é 

uma tarefa cheia de 

obstáculos e desafi os que 

demandam uma análise 

cuidadosa

Um dos primeiros ques-
tionamentos que de-
vem ser feitos pelo 

empreendedor a si mesmo é 
qual modelo de negócio ele 
pretende montar. Atualmen-
te muito se tem falado sobre 
franquias, tanto para bem, com 
números positivos no cenário 
mundial, quanto para mal, que 
tange a pouca fl exibilidade, por 
exemplo. Outro modelo é o do 
negócio próprio, puro, do zero. 
Esse também tem facilidades 
e difi culdades. E que se dife-
rencia da franquia por maior 
autonomia. 

O caso é que há vantagens 
em ambos os lados, e essa não 
é bem uma decisão que envolve 
apenas duas possibilidades. 
Não há bom ou mau, há o mais 
adequado. Existe uma lista de 
vantagens e desvantagens em 
ambos os modelos, porém, a 
escolha parte muito mais da 
seguinte questão: “eu como 
empreendedor, me sinto mais 
a vontade de trabalhar com 
quais desvantagens?”. 

Digo desvantagens, porque é 
com elas que o empresário terá 
de lidar no dia a dia, e terá de 
saber resolver. Justamente por 
isso modelos híbridos, como a 
Marca Branca, surgiram, numa 
tentativa bem sucedida de unir 
ambos os cenários, minimizan-
do desvantagens e ampliando 
vantagens.

A Marca Branca consiste em 
obter uma plataforma, produto 
ou serviço de um determinado 
segmento, com suporte garan-
tido, porém sem a demanda de 
usar uma marca franqueada. A 
marca é própria do investidor, 
assim como a estratégia de 
negócios e comunicação. A 
gestão é totalmente fl exível aos 
moldes do dono, e quem oferta 
o produto com a marca branca 
apenas recebe um valor menor 
de taxa periódica.

Nem todo empreendedor 
quer reinventar a roda. Não é 
porque se tem tino empresarial 
que necessariamente se possui 

uma grande ideia de inovação 
em um campo, seja produto 
ou serviço. Muitas vezes falta 
inclusive competência técnica 
para desenvolver algo novo, 
por melhor que seja o olhar 
gestor desse empresário. Nes-
se caso a alternativa é optar 
com algo que já existe, só que 
o negócio próprio já nascerá 
com competidores que fazem 
exatamente a mesma coisa 
que o novo negócio, tirando 
algumas poucas diferenças. 
Nesse caso vale a pena possuir 
algo que já é garantidamente 
funcional e de qualidade para 
ofertar a seu cliente. 

Outro aspecto é o do in-
vestimento necessário para 
começar. Franquias têm inves-
timentos muito mais baixos do 
que negócios próprios, porém 
muitas vezes possuem taxas 
altas e modelos que não permi-
tem uma gestão mais inovado-
ra. Na Marca Branca é possível 
excluir as desvantagens de am-
bos os casos. O investimento e 
taxa são menores, e a gestão 
e estratégia de comunicação 
e gestão são inteiramente a 
cargo do empreendedor. Além 
disso, o produto está garantido, 
é funcional, tem qualidade, 
suporte, e isso permite que o 
foco do dono do negócio seja 
administrativo.

Esse é um modelo que 
combina muito bem com ad-
ministradores. Flexibilidade 
existente no negócio próprio 
também é permitida, pois o 
modelo não está engessado por 
um grupo de franqueadores. 
Conseguir crédito para com-
pletar o investimento também 
tem a vantagem do modelo de 
franquia. É mais fácil para o 
banco aprovar créditos base-
ados em negócios de produtor 
já existentes e sólidos.

No fi m de contas cada em-
preendedor vai determinar o 
que mais se alinha com seu 
perfi l de gestão, porém é pos-
sível buscar o melhor de dois 
mundos, inovar e explorar 
possibilidades. É uma época 
de independência profi ssional. 
Os ricos são altos porque os 
lucros são altos. Atingir novos 
patamares e ter mais liberdade 
também vem com maiores 
responsabilidades e demanda 
de poder gestor. 

O leque de possibilidades 
está à disposição.

(*) - É CEO da Seu Professor
Empreendedor & Negócios
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A - Terceira Idade
A USP abre inscrições para as atividades do primeiro semestre de 2017 do 
programa Universidade Aberta à Terceira Idade. Em sua 46ª edição, a iniciativa 
gratuita, realizada na capital e nos campi do interior, traz 4691 vagas divididas 
em disciplinas regulares, oferecidas nos cursos de graduação da USP, e ativi-
dades complementares, que englobam cursos, palestras, excursões, práticas 
esportivas e didático-culturais. A oferta é 9% maior que a do último semestre, 
quando foram disponibilizadas 4300 vagas. Os interessados não precisam ter 
vínculo com a universidade e devem ter mais de 60 anos. Relação completa 
de atividades está disponível no site (prceu.usp.br/3idade).

B - Tradicional Bota-Fora
Começou ontem (16) e vai até 25 de fevereiro (ou término dos esto-
ques), a tradicional edição do “Bota-Fora” da World Wine. A importadora 
coloca mais de 300 rótulos com descontos de até 70%. São vinhos de 
vários tipos - tintos, brancos, roses, espumantes -e de várias regiões da 
Argentina, Espanha, Itália, Portugal, Chile, Uruguai e França. O Bota-Fora 
é uma excelente oportunidade de adquirir rótulos especiais pagando 
valores mais acessíveis. Essa é a maneira que a World Wine encontrou 
para democratizar a enocultura no Brasil e fazer com que mais consu-
midores tenham contato com este amplo e encantador universo. Mais 
informações no tel. 4003-9463 ou (www.worldwine.com.br). 

C - Brincadeira Congelante 
Uma das maiores animações da Disney será a melhor opção de lazer para 
as famílias paulistanas. Uma aventura congelante de Frozen será a diversão 
no Shopping VillaLobos, a partir do próximo dia 22, quando será inaugura-
da uma das mais esperadas atrações do ano: Brincadeira Congelante. Um 
castelo inspirado no fi lme será instalado na Praça de Eventos e irá garantir 
momentos emocionantes e muita “neve”. Nos dias 8, 9 e 10 de fevereiro os 
pais podem preparar suas câmeras, pois Anna e Elsa visitam o shopping 
diretamente do reino de Arendelle das 15h00 às 18h30. O encontro é aberto 
ao público e toda a família poderá tirar fotos com as personagens. As se-
nhas podem ser retiradas a partir das 14h00 do dia e são limitadas em 150 
pulseiras para cada horário. Mais informações tel. 3024-3738.

D - Sorvete na Pedra 
A Ice Creamy, rede de franquias de sorvetes na pedra, está revolucionando 
o mercado. A empresa fechou 2016 com um faturamento de R$ 50 milhões, 

o que representa um crescimento de 833% em dois anos. Só em outubro, 
registrou aumento de 30% nas vendas frente a setembro. A rede já conta com 
mais de 70 unidades inauguradas, se consolidando como a maior franquia 
de sorvete na pedra do Brasil, e está otimista para dobrar o faturamento 
para 2017 e obter 500 unidades em 10 anos, com mais de 5 mil pontos de 
venda. O principal segredo está em uma pedra gelada, onde a massa do 
sorvete é manipulada durante a adição e mistura dos acompanhamentos.  
Mais informações, pelo site (www.icecreamy.com.br).

E - Cerveja com Café
Unir duas paixões nacionais em uma lata. Com esse pensamento, a cer-
vejaria paranaense Way Beer acaba de lançar a Coffee Brown Ale, uma 
cerveja especial desenvolvida com o melhor café orgânico brasileiro. 
A bebida, envasada em latas de 355 ml, já está disponível no mercado 
brasileiro e será distribuída, também, nos Estados Unidos. Segue o estilo 
base Brown Ale. É uma cerveja mais seca, com menos açúcar residual e 
coloração proveniente dos maltes especiais, com uma graduação alcoólica 
de 5,2%. O destaque fi ca por conta da utilização do café fermentado. Após 
a fermentação, o café foi trabalhado ainda em estado verde (não torrados) 
em barricas de Carvalho. Custa a partir de R$ 15 e está disponível em casas 
de cervejas especiais, bares, restaurantes e mercados. Mais informações 
tel. (41) 3653-8853 ou (www.facebook.com/waybeer).

F - Ebulição Instantânea
Geraldo Rufi no, ex-catador de latas que hoje fatura mais de R$ 50 mi-
lhões com a sua empresa, JR Diesel, será uma das atrações do “Ebulição 
Instantânea”, evento criado pelo infl uenciador Rafa Prado, que acontece 
entre os próximoa dias 20 e 22, no Golden Hall do Sheraton WTC. Com 
o objetivo de fomentar o mercado de startups no Brasil, as empresas 
participantes também poderão receber até R$ 1 milhão em investimentos 
para acelerar os seus negócios. Com uma infância conturbada, Ruffi no  
começou a trabalhar com reciclagem de latinhas, naquela que foi a sua 
primeira experiência com o mundo dos negócios. Depois de decretar 
falência por oito vezes, o empreendedor não desistiu e hoje comanda a 
empresa, especializada no desmanche de caminhões. Outras informações: 
(www.ebulicaoinstantanea.com.br).

G - Festa Árabe 
O Latife Gastronomia Árabe oferece ao público um serviço diferenciado 
que possibilita à pessoa preparar sua própria festa com produtos pré-

prontos do restaurante para serem fi nalizados no evento. Ideal para 
aniversários e reuniões com familiares e amigos, o Latife Festas dis-
ponibiliza um cardápio variado com quase todos os pratos da rede que 
oferece buffet árabe por quilo em suas lojas instaladas nos shoppings 
Eldorado, Frei Caneca, Center 3 e Shopping ABC. Para optar por essa 
comodidade é só entrar no endereço (https://festas.latife.com.br/) sele-
cionar o serviço Latife Festas, clicar na tecla Simular Festa, preencher 
a quantidade de convidados e escolher o tipo de festa mais adequado 
entre as opções sugeridas. 

H - Fusões & Aquisições 
Com o objetivo de desenvolver negócios e oportunidades globais para as 
médias empresas, a consultoria italiana GC & P – Gianesin, Canepari & 
partners se associou a brasileira, Vero Via Assessoria Empresarial Ltda, 
através de acordo de cooperação visando a abertura de novos mercados 
especifi camente para os produtos das médias empresas brasileiras e 
também para intermediação em processos de fusões & aquisições em 
um momento em que as condições econômicas e cambiais são muito 
favoráveis para a exportação e também para os grupos internacionais 
que tem interesse em se associar ou adquirir empresas aqui. Uma 
oportunidade para as médias empresas brasileiras buscarem um lastro 
comercial no mercado exterior. Outras informações, tel. 3280-1413 
(www.verovia.com.br).

I - Destaque em Outsourcing
Com medidas simples, a Reis Offi ce está vencendo a maré baixa da 
economia, mantendo a liderança no segmento. Só em 2016 a corporação 
conquistou 500 novos contratos, que acarretaram em 78 pessoas a mais 
na equipe, totalizando 278 funcionários que trabalharam para o cresci-
mento de 40% no faturamento. A gestão eletrônica de documentos, a 
impressão segura, a liberação por pin ou cartão, a impressão de etiquetas, 
o crescimento de soluções próprias também foram responsáveis por essa 
ampliação. Enquanto algumas empresas buscam alternativas em produtos 
baratos (toners remanufaturados) e, às vezes, toners recarregados, a 
Reis manteve a qualidade com itens originais dos fabricantes, mesmo 
com preços mais altos. Saiba mais em (www.reisoffi ce.com.br).

J - Pontos em Dobro
Buscando por novas possibilidades de satisfazer seus clientes, o Gendai, 
maior rede de comida japonesa do País, lança a promoção Gendai VIP 
Pontos em Dobro. A ação possibilita que as pessoas acumulem pontos 
no programa fi delidade, que podem ser trocados pelos pratos mais 
deliciosos da culinária oriental. Exclusivamente neste mês, a cada R$ 
1 em compras, o cliente acumula 2 pontos. Quem quiser aproveitar 
a novidade, pode acessar www.gendai.com.br/vip e se cadastrar para 
participar da promoção. A ação é válida para todas as lojas das praças 
de alimentação dos shopping centers e para pedidos delivery feitos 
pelo site (www.gendai.com.br). Para pontuar, basta informar o CPF 
em todas as compras.
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De acordo com o Indicador 
Serasa Experian da Demanda 
do Consumidor por Crédito, 
a quantidade de pessoas que 
buscou crédito cresceu 3,7% no 
acumulado do ano de 2016 com-
parativamente ao ano de 2015. 
Apesar de positivo, foi o quinto 
ano consecutivo de fraco desem-
penho já que, no período de 2008 
a 2011, o crescimento médio anual 
da procura do consumidor por 
crédito foi bem mais expressivo: 
7,1% anuais, em média.

De acordo com os economistas 
da Serasa Experian, a infl ação 
ainda alta, sobretudo no primeiro 
semestre do ano, os esforços do 
consumidor em reduzir pagar 
suas dívidas, o elevado custo 

do crédito e o grau reduzido 
dos índices de confi ança dos 
consumidores, determinaram 
um desempenho enfraquecido 
da demanda do consumidor 
por crédito no ano de 2016, a 
exemplo do que vem ocorrendo 
nestes últimos anos.

Vale ressaltar também que, 
observando-se tanto os dados 
das vendas do varejo como das 
concessões de crédito de 2016, 
depreende-se que a demanda 
por crédito no ano passado foi 
caracterizada pela procura de 
crédito para quitação/renego-
ciação de dívidas do que para a 
expansão do endividamento de 
consumo/investimento do con-
sumidor (Serasa Experian).

Em relação a 2015, a demanda cresceu 3,7%.

O Índice de Preços ao Con-
sumidor Semanal (IPC-S) teve 
alta de 0,62% na segunda sema-
na de janeiro, de acordo com 
dados divulgados ontem (16) 
pelo Ibre da FGV. O percentual 
é 0,12 ponto percentual maior 
que o registrado na semana 
anterior. Dos oito grupos que 
compõem o índice, quatro tive-
ram aumento nos percentuais 
em comparação com o período 
anterior. 

Nesta divulgação foram leva-
dos em conta os preços coletados 
entre dias 16 de dezembro de 
2016 e 15 de janeiro de 2017 em 
relação aos verifi cados entre 16 
de novembro de 2016 e 15 de 
dezembro de 2016. Passando de 
0,78% para 1,95%, o item edu-
cação, leitura e recreação foi um 
dos que puxou a infl ação medida 
pelo IPC-S para cima. Os cursos 
formais variaram de 1,17% para 

3,75%. Habitação passou de 
-0,28% para 0,01%, devido ao 
comportamento da tarifa de ele-
tricidade residencial que variou 
de -3,96% e para -2,55%.

Os gastos com transportes ti-
veram alta de 1,06% na semana, 
contra 0,96% no período ante-
rior. Nesse sentido infl uenciou 
o aumento da tarifa de ônibus 
urbano, que tinha fi cado em 
0,68% e chegou a 1,52%. Ali-
mentação passou de 0,75% para 
0,77%, sob infl uência das horta-
liças e legumes que estavam em 
-1,38% e foram para -0,06%. Os 
gastos com comunicação man-
tiveram o mesmo percentual 
da medição anterior (0,36%). 
Outros três grupos tiveram 
queda, vestuário (de 0,27% 
para -0,41%), saúde e cuidados 
pessoais (de 0,66% para 0,56%) 
e despesas diversas (de 1,24% 
para 0,92%).

A estimativa está no bo-
letim Focus, pesquisa 
semanal do Banco Cen-

tral (BC) feita com instituições 
fi nanceiras. O mercado revisou 
a previsão para a Selic após o 
Copom do BC reduzir a taxa 
básica, na última quarta-feira 
(11),  mais que o esperado, em 
sua primeira reunião em 2017. 
Em lugar da queda de 0,5 ponto 
percentual projetada, o Copom 
cortou 0,75 ponto percentual.

A decisão de reduzir a taxa bá-
sica de juros ocorreu depois que o 
IBGE divulgou que a infl ação me-
dida pelo IPCA encerrou 2016 em 
6,29%. O patamar está abaixo do 
teto da meta fi xada pelo Conselho 
Monetário Nacional (CMN), de 
4,5% com dois pontos percentuais 
para cima ou para baixo. 

A Selic é um dos instrumentos usados para infl uenciar a 

atividade econômica e, consequentemente, a infl ação.
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Mercado projeta 9,75% ao 
ano para Selic em 2017

O mercado fi nanceiro projeta que a Selic, a taxa básica de juros da economia, chegará a um dígito e 
encerrará 2017 em 9,75% ao ano

carecem o crédito e estimulam 
a poupança. Quando o Copom 
diminui os juros básicos, a ten-
dência é que o crédito fi que mais 
barato, com incentivo à produ-
ção e ao consumo, reduzindo o 
controle sobre a infl ação.

O boletim Focus estima que 
a infl ação pelo IPCA cairá mais, 
encerrando 2017 em 4,8%. Na 
semana passada, as instituições 
fi nanceiras previam 4,81%. O 
mercado fi nanceiro mantém 
a previsão de que a infl ação 
chegara ao centro da meta em 
2018, fi cando em 4,5%. A pro-
jeção de instituições fi nanceiras 
para o crescimento da economia 
(Produto Interno Bruto – PIB 
– a soma de todas as riquezas 
produzidas pelo país) este ano 
permanece em 0,50% (ABr).

A Selic é um dos instrumentos 
usados para infl uenciar a ativi-
dade econômica e, consequen-
temente, a infl ação. Quando o 

Copom aumenta a Selic, a meta 
é conter a demanda aquecida, 
e isso gera refl exos nos preços, 
porque os juros mais altos en-

Aumentou a demanda 
do consumidor por 
crédito em 2016

Infl ação semanal 
registra alta

Brasília - A balança comercial 
brasileira registrou superávit de 
US$ 120 milhões na segunda 
semana de janeiro, de acordo 
com dados divulgados ontem 
(16), pelo MDIC. Entre os dias 
9 e 15 deste mês, as exportações 
somaram US$ 2,919 bilhões, e as 
importações, US$ 2,799 bilhões. 
No acumulado das duas primei-
ras semanas do ano, o superávit 
é de US$ 341 milhões. No perío-
do, as exportações somam US$ 
5,939 bilhões e as importações 
chegam a US$ 5,598 bilhões. 

A média diária de expor-
tações nas duas primeiras 
semanas de janeiro foi de US$ 
593,9 milhões, uma alta de 5,7% 
em comparação com a média 
de embarques por dia útil do 
mesmo mês do ano passado, 
de US$ 561,9 milhões. Já nas 
importações, a média por dia 
na segunda semana deste mês 
foi de US$ 559,8 milhões, cres-
cimento de 8,5% em relação à 
média de compras de janeiro 
de 2016, que foi de US$ 516,1 
milhões (AE).

Superávit da balança comercial


