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Franquia ou negócio 
próprio: será que existe 

uma terceira opção?

Um dos primeiros 

questionamentos que 

devem ser feitos pelo 

empreendedor a si 

mesmo é qual modelo 

de negócio ele pretende 

montar

Abrir um negócio não 
é fácil. Apesar de ser 
a postura que melhor 

dialoga com as tendências 
de mercado atuais, além de 
ofertar as melhores garantias 
de uma vida melhor, o “ser 
empreendedor” é uma tarefa 
cheia de obstáculos e desafi os 
que demandam uma análise 
cuidadosa. 

Atualmente muito se tem 
falado sobre franquias, tanto 
para bem, com números positi-
vos 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 di-
fi culdades. E que se diferencia 
da franquia por maior autono-
mia. 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, 
minimizando desvantagens e 
ampliando vantagens. A Marca 
Branca consiste em obter uma 
plataforma, produto ou serviço 
de um determinado segmento, 
com suporte garantido, porém 
sem a demanda de usar uma 
marca franqueada. 

A marca é própria do inves-
tidor, 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 rein-
ventar 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. Nesse caso 
a alternativa é optar com algo 
que já existe, só que o negó-
cio próprio já nascerá com 
competidores que fazem exa-
tamente 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.
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A - Negociando com Tubarões 
A versão brasileira de um dos realities de maior sucesso em todo mundo 
tem sua segunda temporada garantida no Canal Sony. Com estreia pre-
vista neste semestre, o programa já está com inscrições abertas para os 
empreendedores que buscam alavancar de vez seus negócios ou ideias 
de projetos em andamento e que necessitem de aporte fi nanceiro para 
crescer. Na primeira temporada, ‘Shark Tank Brasil’ – Negociando com 
Tubarões recebeu 64 empreendedores e desses, 22 convenceram pelo 
menos um dos Tubarões, somando um total de mais de seis milhões de 
reais investidos. Mais informações e inscrições podem ser feitas no site 
(https://br.canalsony.com/programas/shark-tank-brasil/inscricoes). 

B - Padaria Drive-thru
Não ter que enfrentar fi las, procurar vagas para estacionar, pagar guar-
dadores ou mesmo descer do carro para comprar pão e outros produtos. 
Levar ao pé da letra o slogan ‘Pão Nosso, Tempo Seu’ é o objetivo da 
Pão to Go, primeira rede de padarias drive-thru do Brasil, e que, desde 
o último dia 10, está de portas abertas na Av. Ricardo Jafet, 1105 – Vila 
Mariana, para oferecer aos clientes produtos de qualidade – itens diver-
sos encontrados em panifi cadoras convencionais –, além de agilidade, 
segurança e comodidade. Com a nova loja, primeira instalada na capital 
paulista, a marca contabiliza mais de 20 franquias abertas em diversas 
regiões do país, além do exterior, com lojas nos EUA e em Portugal. 
Outras informações: (www.paotogo.com).

C - Autopeças e Equipamentos 
A unifi cação dos setores de mecânica e serviços de veículos “leves” e 
“pesados” da indústria automobilística na Automec 2017 - Feira Inter-
nacional de Autopeças, Equipamentos e Serviços, deverá trazer mais 
facilidades aos expositores, aumentar o número de visitantes e otimizar 
as ações que ocorrerão durante o evento. Acontece no São Paulo Expo 
Exhibition&Convention Center, de 25 a 29 abril, e é o maior evento de 
equipamentos de reposição da América Latina que volta a reunir os se-
tores da indústria de veículos pesados, leves e comerciais. É uma feira 
de negócios realizada a cada dois anos desde 1993, palco de grandes 
lançamentos e negociações do setor, proporcionando aos distribuidores, 
lojistas, atacadistas, varejistas e ofi cinas o contato direto com represen-
tantes da indústria. Saiba mais em (www.automecfeira.com.br).

D - Reputation Institute
O BMW Group Brasil foi eleito pelo ranking anual do Reputation Institute 
como a empresa de melhor reputação no País entre as participantes da 
indústria automotiva e segunda colocada na avaliação geral. O instituto 
avaliou a reputação de 330 empresas no Brasil e a marca bávara se destaca 
com 78,4 pontos. A pesquisa foi feita com mais de 10 mil entrevistados 
que têm relação com as marcas. Aproximadamente 110 avaliações por 
empresa foram feitas com os consumidores, que classifi caram o grau 
de confi ança, empatia, estima e admiração. Com a nota de 78,4 pontos, 
o BMW Group Brasil conquistou o topo do ranking automotivo (www.
bmw.com.br).  

E - Programa de Talentos
A NL Informática - fornecedora de soluções de gestão empresarial para 
empresas de todos os portes - abre inscrições para o seu primeiro Pro-
grama de Talentos, uma iniciativa que visa contribuir para a formação 
e capacitação de jovens talentos de TI. As inscrições vão até terça-feira 
(28), podendo participar estudantes de cursos relacionados à área de 
TI. O programa tem início no dia 6 de março e os fi nalistas farão uma 
imersão nas diversas áreas da empresa. Com sede em Caxias do Sul e 
escritório em São Paulo, a empresa atende a clientes de todo o país. As 
inscrições deverão ser feitas pelo site: (www.nl.com.br/talentos).

F - CEO por um Mês 
O Grupo Adecco, líder mundial em soluções de RH e forças de trabalho, 
lançou a quarta edição global do CEO for One Month (CEO por um mês), 
parte do programa mundial do Grupo Adecco, Way to WorkTM, que 
oferece a 49 candidatos ambiciosos de todo o mundo a oportunidade de 
estarem junto da liderança do Grupo Adecco em seu país de residência. 
Um desses candidatos será selecionado para trabalhar por um mês ao lado 
do CEO do Grupo Adecco, Alain Dehaze, em Zurique. O programa ajuda 
jovens talentos a aumentarem a sua empregabilidade e perspectivas de 
carreira através de um treinamento altamente efi caz baseado no trabalho 
qualitativo. Saiba mais em (https://www.adeccowaytowork.com/en/).

G - Preços Derretidos
Com o objetivo de aquecer as vendas, o Shopping Light (centro), o 
Mais Shopping (Santo Amaro) e o Top Center Shopping (Bela Vista) se 

unem para a campanha “Preços Derretidos”, de 6 a 12 de março. Marcas 
como: Lacoste, Vult, Tommy Hilfi ger, Polo Wear, M.Offi cer, Óticas Carol, 
Pizza Hut, Imaginarium, Tent Beach, O Boticário, e KidStok participam 
da campanha. A ação consiste em uma semana de liquidação com mais 
de 370 lojistas, reunidos nos três empreendimentos com descontos que 
chegam a 70%. O objetivo dos empreendimentos é aplicar a promoção 
após o período de festas e férias, em que o varejo precisa aquecer no-
vamente, para otimizar as vendas em conjunto. Para essa ação, os três 
Shoppings esperam um crescimento de 25% nas vendas.

H - Cerimônia Inesquecível
A região da Provença, no sul da França, é um daqueles destinos que 
parece ter saído de um conto de fadas. As cerca de 2.500 horas de sol 
por ano possibilitam uma iluminação singular para as cores de suas 
paisagens bucólicas compostas por castelos e vilas no melhor estilo 
medieval e pelos inebriantes campos de lavanda e girassóis. Este cená-
rio, que serviu de inspiração para Van Gogh e Paul Cézanne, é também 
um dos mais almejados por noivos que sonham ofi cializar a sua união 
em uma cerimônia requintada e elegante em um cenário esplendoroso 
fora do Brasil. O Hotel La Bastide de Marie, na cidade de Ménerbes, é o 
lugar perfeito para transformar tudo isso em realidade. Verifi que pelo 
site (http://en.labastidedemarie.com/).

I - Enfermagem em Cardiologia 
Até a próxima terça-feira (28), estão abertas as inscrições para o Curso 
de Especialização em Enfermagem em Cardiologia e Cuidados Críticos, 
oferecido pela UFSCar. O objetivo é capacitar enfermeiros para a as-
sistência em situações delicadas em cardiologia clínica, cirúrgica e em 
emergências. É destinado a profi ssionais graduados em Enfermagem, 
atuantes em centros cirúrgicos, UTIs, emergência e hemodinâmica, dentre 
outros segmentos. As aulas são presenciais e acontecem quinzenalmente, 
aos sábados. O início está previsto para março, com 19 meses de duração 
total. Os interessados podem se inscrever no site do curso, em (www.
cardiologia-denf17.faiufscar.com), no qual há mais informações. Dúvidas 
pelo e-mail (enfermagem.cardio.ufscar@gmail.com). 

J - Feirão de Imóveis 
 O Mercado Livre Classifi cados - área exclusiva onde pessoas e empresas 
podem anunciar veículos, imóveis e serviços - anuncia seu primeiro Feirão 
de Imóveis de 2017 com promoções até o dia 26 de fevereiro de 2017. 
Serão 300 imobiliárias e corretoras participantes e mais de 9 mil ofertas 
de imóveis. São casas, apartamentos, sítios e chácaras - lançamentos e 
usados. As ofertas estarão reunidas na página especial do feirão (http://
ofertas.mercadolivre.com.br/feiraodoimovel). Há imóveis anunciados em 
São Paulo, no Rio e em mais cinco estados: Minas Gerais, Bahia, Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além do DF. Após optar pelos imóveis 
de interesse, o consumidor deverá visitar o local, verifi car documentação 
e fi nalizar a negociação pessoalmente com a imobiliária e proprietário.
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Esta é a segunda alta con-
secutiva do índice, que 
iniciou o ano com uma 

elevação de 6,2%. Os dados 
relativos à Sondagem do Consu-
midor foram divulgados ontem 
(22) pelo Instituto Brasileiro de 
Economia da Fundação Getulio 
Vargas (Ibre/FGV). A alta de 
fevereiro refl ete expansões em 
todos os quesitos que compõem 
o ICC.

O Índice da Situação Atual 
(ISA) avançou 2,2 pontos, para 
70,3 pontos, o maior nível desde 
agosto de 2015. O Índice de 
Expectativas (IE) subiu para 
90,6 pontos, alcançando o 
maior patamar desde outubro 
de 2014. “Esta segunda alta 
consecutiva neste ano parece 
estar relacionada à aceleração 
do ajuste orçamentário das 
famílias propiciado pela desace-
leração da infl ação e aceleração 

Uma recuperação mais espalhada e sustentável ainda depende 

de notícias favoráveis sobre o mercado de trabalho.

Défi cit do setor 
eletroeletrônico 
cresceu 54% 

O défi cit da balança comer-
cial dos produtos elétricos e 
eletrônicos atingiu US$ 2,2 
bilhões em janeiro. Segundo 
dados da Abinee (Associação 
Brasileira da Indústria Elétrica 
e Eletrônica), o resultado é 
54% superior ao registrado no 
mesmo período do ano passado 
(US$ 1,4 bilhão). O crescimento 
do défi cit refl ete o desempenho 
das importações, que aumenta-
ram 39,2%, passando de US$ 1,8 
bilhão para US$ 2,5 bilhões no 
primeiro mês deste ano. 

A alta das importações atingiu 
todas as áreas representadas 
pela Abinee, com exceção do 
segmento de automação, e 
com destaque para o aumento 
de 45,5% dos componentes 
elétricos e eletrônicos, cujo 
montante representa 60% das 
importações totais do setor. As 
exportações, por sua vez, apre-
sentaram redução, somando 
349,3 milhões em janeiro, queda 
de 13% em relação ao mesmo 
período do ano passado. 

É importante observar que o re-
sultado das exportações é refl exo 
de um fato isolado. A queda foi 
puxada pelo baixo desempenho 
das vendas externas de Equipa-
mentos Industriais (-62,6%) que 
sofreu forte impacto da retração 
de apenas um item: dispositivos 
de  tratamento de materiais por 
mudança de temperatura que, 
em janeiro de 2016, apresentou 
montante muito expressivo e 
pontual, atingindo US$ 90 mi-
lhões (Abinee).

A infl ação medida pelo Índi-
ce Nacional de Preços ao Con-
sumidor 15 (IPCA-15) fechou 
o mês de fevereiro em 0,54%, 
registrando uma alta de 0,23 
ponto percentual em relação 
aos 0,31% da taxa de janeiro 
deste ano. Apesar da alta, esta 
é a menor taxa para os meses 
de fevereiro desde os 0,53% 
registrado no mesmo mês de 
2012. Os dados relativos ao 
IPCA-15 foram divulgados 
ontem (22), pelo IBGE. 

Com a alta, o IPCA-15, uma 
prévia da infl ação ofi cial do 
país, fechou os dois primei-
ros meses do ano com taxa 
acumulada de 0,85%. No 
acumulado dos últimos 12 
meses, o índice fechou com 
alta de 5,02%, fi cando abaixo 
dos 5,94% registrados nos 12 
meses anteriores. Em feve-
reiro do ano passado, a taxa 
foi 1,42%.

Em fevereiro, o aumento 
dos preços refl etiu no grupo 
educação, que chegou a subir 
5,17% em relação a janeiro, 
causando um impacto de 0,24 
ponto percentual na alta de 
0,54% no IPCA-15, relativo 
a fevereiro. A alta do grupo 

Apesar da alta, esta é a menor taxa para os meses de fevereiro 

desde os 0,53% registrado no mesmo mês de 2012.
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Confi ança do consumidor 
atinge segunda alta consecutiva
O Índice de Confi ança do Consumidor (ICC) subiu 2,5 pontos em fevereiro, alcançando 81,8 pontos, o 
maior nível do indicador desde dezembro de 2014

sitivo são os que se mostram 
efetivamente mais satisfeitos 
com a situação fi nanceira no 
momento e otimistas em rela-
ção aos próximos meses”. Para a 
economista, “uma recuperação 
mais espalhada e sustentável 
continuará dependendo de 
notícias favoráveis sobre o 
mercado de trabalho, mas que 
ainda não vieram.”

A publicação da FGV indica, 
ainda, que o indicador de satis-
fação do consumidor em relação 
à situação fi nanceira familiar 
atual subiu 4 pontos em relação 
a janeiro, atingindo 65,6 pontos. 
A intenção de compra de bens 
duráveis nos próximos meses 
foi o fator que mais contribuiu 
para o aumento da confi ança 
no mês. A edição de fevereiro 
de 2017 coletou informações de 
2.047 domicílios entre os dias 1 
e 20 de fevereiro (ABr).

no ritmo de queda dos juros 
básicos da economia”, afi rmou 
a coordenadora da Sondagem 
do Consumidor, Viviane Seda 

Bittencourt, em publicação 
divulgada pela FGV.

Segundo a Viviane, “os consu-
midores com maior poder aqui-

Prévia da infl ação de fevereiro sobe 
0,54%, mas é a menor desde 2012

refl ete “os reajustes habitual-
mente praticados no início 
do ano letivo, em especial os 
aumentos nas mensalidades dos 
cursos regulares, cujos valores 
subiram 6,94%”, esclarece o 
IBGE.

O IPCA-15 também foi pres-
sionado pelas tarifas dos ônibus 
urbanos e intermunicipais, que 
subiram 3,24% e 3,84%, respec-
tivamente. O grupo dos alimen-
tos, que fechou fevereiro com 
defl ação (infl ação negativa) de 

0,07%), exerceram pressão 
contrária, contribuindo para 
conter o índice do mês, após 
terem aumentado 0,28% em 
janeiro. Os preços do óleo de 
soja (4,42%), das hortaliças 
(4%) e de outros produtos 
ficaram mais caros de um 
mês para o outro. Alguns 
se destacaram pelas quedas 
expressivas, como o feijão 
carioca (-14,68%), a batata-
inglesa (-7,63%) e o tomate 
(-6,62%) (ABr).


