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Como nasce 
uma franquia

Todo empreendedor 
possui histórias de 
sucesso para contar

Como foi a concepção 
de sua ideia vencedo-
ra, a trajetória repleta 

de desafios que foram supe-
rados, as pessoas influentes 
que o ajudaram ao longo 
de sua jornada. Mas nem 
todos se sentem à vontade 
para revelar os fracassos 
com os quais precisaram 
lidar antes de colecionar as 
vitórias. Segundo pesquisa 
realizada pelo Sebrae, 80% 
das micro e pequenas em-
presas fecham as portas nos 
cincos primeiros anos; no 
mercado de franquias, este 
percentual é de 15%. 

Já no primeiro ano, a 
perspectiva de fechamento 
é de 30% para novos em-
preendimentos - número 
dez vezes maior que o dos 
fechamentos de franquias.

Uma das razões para o 
melhor desempenho do 
franchising, de modo geral, 
é que ele oferece um sistema 
estruturado, fundado em 
experiência adquirida em 
anos de trabalho. Teorica-
mente, as franquias nascem 
quando o empreendedor 
deseja expandir seu negócio 
de sucesso, uma vez que já 
existe solidez estrutural e 
financeira. Mas infelizmente 
nem sempre é assim.

A primeira vez que empre-
endi foi traumática. Adquiri 
uma franquia para comer-
cializar churros, mas não 
fui bem sucedido. Primeiro, 
porque não havia procura 
para consumo do produto; 
era algo difícil de vender, 
um alimento pesado que as 
pessoas definitivamente não 
aderiam, sobretudo com as 
inúmeras opções oferecidas 
dentro do shopping. 

Mas eu não sabia disso, 
porque não havia estudado 
o mercado antes, tampouco 
havia buscado informações 
sobre a franqueadora - não 
havia suporte por parte 
dela. Pouco tempo depois, 
amarguei seu fechamento. 
Minha segunda jornada 
no empreendedorismo foi 
totalmente diferente. Fui 
passar férias na Tailândia 
e passei por um ambulante 
que produzia um sorvete 
diferente, bonito, que cha-
mava a atenção. Resolvi ir 
a fundo e pesquisar como 
aquele produto era feito, 
quais eram seus segredos, 
como era a aceitação do 
público. 

Decidi entender como era 
o consumo do sorvete no 
Brasil e descobri que é muito 
alto: de acordo a Associação 
Brasileira das Indústrias de 
Sorvetes (Abis), o brasileiro 
consome de seis a oito litros 

de sorvete por ano. O país 
é um dos primeiros coloca-
dos no ranking de consumo 
dessa iguaria. Isso porque 
essa sobremesa agrada todo 
e qualquer tipo de público, 
desde crianças até idosos, 
incluindo todas as classes 
sociais. Percebi que esta 
ideia poderia dar certo e en-
trei de cabeça em pesquisas 
sobre como replicar aquilo. 

Comprei a máquina e de-
cidi começar pequeno, até 
porque muitos alimentos 
chegam aqui como moda, 
como a paleta mexicana, e 
precisávamos mostrar que 
não se tratava disso. Nosso 
produto é artesanal, menos 
aerado que o normal e muito 
fresco, ou seja, é realmente 
uma iguaria. Ao ser colo-
cado na boca, o sabor se 
intensifica, não há inserção 
de gordura hidrogenada 
nem conservantes. Ou seja, 
é muito mais saudável.

Foi necessário tropicalizar 
os sabores comercializados 
no Brasil, já que na Tailândia 
eles apreciam sabores de 
frutas e o brasileiro prefere 
os mais doces. Inserimos 
no cardápio os sabores 
de nutella, doce de leite, 
foundue, ninho trufado, 
floresta negra, entre outros. 
Incluímos opções diet, mas 
mantendo a cremosidade, 
que é o padrão brasileiro. 
Adaptamos a casca rechea-
da, que é uma tendência no 
mercado de sorvetes.

Depois do sucesso da 
primeira loja, estruturamos 
um modelo de expansão 
dentro do modelo de fran-
quias, principalmente por 
conta do momento. Muitas 
pessoas buscam uma opor-
tunidade para empreender, 
sair do emprego e abrir 
seu próprio negócio. Com 
um planejamento muito 
competente, conseguimos 
abrir 20 unidades ano, ga-
rantindo total suporte aos 
franqueados. 

Mas sempre recomendo a 
todos eles: é fundamental 
pesquisar o histórico da 
empresa, conhecer pessoal-
mente as unidades, verificar 
a bagagem da franquia. O 
olhar precisa ser sempre 
de longo prazo e atento 
aos pontos críticos, como 
solidez e a documentação 
da franqueadora. Hoje, meu 
conselho é nunca mergulhar 
de cabeça em um negócio 
sem ter informações sufi-
cientes sobre ele. 

Nem compre uma fran-
quia sem gostar ou se iden-
tificar com o produto. Isso 
é metade do caminho para 
quem quer empreender e 
chegar ao sucesso.

(*) - É fundador da Iceroll 
(www.iceroll.com.br).

Roger Rodrigues (*)

O crescimento do e-commerce nos últimos anos é 
evidente. Apenas no primeiro trimestre de 2021, foram 
registradas 78,5 milhões de compras online no Brasil – um 
aumento de 57,4% em comparação ao mesmo período 
do ano passado, de acordo com dados do relatório da 
NeoTrust, empresa de inteligência de mercado focada 
em e-commerce. 

A transformação digital acompanhou o crescimento 
deste setor e hoje as tecnologias disponíveis no mercado 
conseguem oferecer experiências únicas de interação 
entre usuário e produto. Uma das próximas tendências 
para o e-commerce é o ‘Augmented Sales’, ferramenta 
disponível via web para qualquer dispositivo conectado 
à internet. 

A solução funciona como serviço de assinatura mensal e 
possibilita a armazenagem, gerenciamento e distribuição 
de experiências de AR Commerce - tecnologia que utiliza 
a Realidade Aumentada integrada aos canais de venda 
online. Ao proporcionar a visualização e a experimentação 
de produtos de maneira virtual, a tecnologia contribui 
para uma redução do atrito na jornada de compra, me-
lhora a experiência do cliente e, consequentemente, 
aumenta as taxas de conversão.

“A integração do mundo virtual com o real permitiu 
o desenvolvimento de uma solução assertiva para con-
verter mais vendas e diminuir a taxa de devolução de 
pedidos, pois os consumidores concretizam a compra 
com muito mais certeza e segurança do que realmente 
estão adquirindo, seja uma TV, um móvel, um óculos 
ou uma maquiagem” explica Marcos Trinca, CEO da 
More Than Real, startup brasileira referência global no 
desenvolvimento de soluções de realidade aumentada 
e visão computacional. 

Marcos também aponta quais setores da indústria 
devem apostar em augmented sales neste ano. Confira:
 1) Eletroeletrônico - Investindo neste tipo de 

tecnologia, as empresas de eletroeletrônicos vão 
conseguir fornecer ao usuário uma experiência real 
de tamanho, dimensões e cores, e poderão fazer 
análises mais assertivas e detalhadas que trazem 

É o chamado enga-
jamento digital tão 
sonhado por todo 

mundo que entra nas redes 
sociais. Por isso, se uma 
marca ou pessoa não está 
no meio digital ela pode ser 
considerada praticamente 
inexistente. 

Pensando nisso, Luiz Car-
los Carolino Ruiz, gerente 
de mídia e novos negócios 
da Wigoo Agência Digital, 
que possui uma carteira 
de mais de 60 clientes de 
importantes e conceitua-
das marcas e é especialista 
em desenvolver conteúdos 
relevantes, revelou cinco 
dicas essenciais para se 
destacar no mundo online 
e aparecer ainda mais, no 
offline. Confira:
 1) Conteúdo - Há uma 

enorme quantidade de 
conteúdos em apenas 
uma breve rolagem 
na linha do tempo das 
redes sociais. Por isso, 
para se destacar os 
conteúdos precisam 
ser criativos e autorais 

O foco é captar a atenção do usuário para transmitir a 
mensagem sem ser algo cansativo.

Como se destacar no mundo 
online e aparecer mais no offline
Mais da metade da população mundial está conectada às redes sociais. São bilhões de pessoas que 
estão disponíveis para serem impactadas a curtirem, comentarem e comprarem algo ou uma ideia

agendamento otimiza 
o trabalho e garante 
que as páginas sejam 
bem alimentadas para 
fidelizar o público. 

 4) Conheça o público - 
Entender com quem se 
fala envolve questões 
básicas e fundamentais 
como: Gênero, Faixa 
etária, Região geográ-
fica e Classe Social.

  Defina ainda a persona, 
ou seja, um cliente 
modelo da empresa/ 
marca. 

 5) Incentive - Pergun-
tar, fazer enquetes 
e brincadeiras que 
provoquem o público 
podem garantir o su-
cesso. A ideia é sem-
pre buscar frases que 
gerem identificação 
do público. Olhar uma 
marca com uma pági-
na que seja a cara do 
cliente pode garantir 
as vendas. - Fonte e 
outras informações, 
acesse: (https://www.
wigoo.com.br/).
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para que assim for-
taleçam a imagem do 
seu negócio nas redes 
sociais. 

 2) Visual - Além do con-
teúdo escrito, o visual 
é o grande mestre na 
força no engajamen-
to das redes. GIFs e 
fotos de qualidade se 
destacam nas mídias 
sociais. Outra op-
ção é combinar boas 
imagens com textos. 
O foco é captar a 

atenção do usuário 
para transmitir a men-
sagem sem ser algo 
cansativo.

 3) Constância - É fun-
damental se fazer pre-
sente periodicamente. 
O engajamento nas 
redes sociais depende 
do contato frequen-
te e constante com 
quem acessa as pági-
nas. Planejar alimentar 
as páginas diariamente 
de acordo com um 

Três setores que vão apostar em 
‘Augmented Sales’ neste ano

segurança e certeza na aquisição do produto. Antes 
de comprar uma televisão, por exemplo, é possível 
visualizar se ela caberá no espaço que seria desti-
nado a ela. 

 2) Imobilário - Já imaginou visitar um imóvel sem ter 
que propriamente ir até ele? Graças ao ‘Augmented 
Sales’ isso pode acontecer, e não apenas através 
de vídeos ou imagens, mas em uma experiência 
imersiva na qual é possível conferir de perto todos 
os detalhes da propriedade, como tamanho, pro-
porções dos móveis, profundidade dos cômodos, 
entre outras características do local. 

 3) Automotivo - Através do ‘Augmented Sales’ o 
comprador pode conhecer as diferentes cores e 
detalhes de cada modelo do automóvel que surge 
como um holograma projetado em tamanho real 
em sua casa. Grandes marcas já estão investindo na 
tecnologia, como a Fiat, que oferece essa experiên-
cia com o Fiat Pulse. - Fonte e outras informações: 
(https://www.morethanreal.io/).
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A integração do mundo virtual com o real permitiu o 
desenvolvimento de uma solução assertiva para 

converter mais vendas.

Se você tem vontade de 
transformar um hobby em ne-
gócio ou atuar em atividades 
que possuem relação com a 
cultura e inovação, conheça 
as oportunidades geradas por 
meio da Economia Criativa. Ela 
é ampla e representa ativida-
des econômicas de produtos e 
serviços que estão relacionados 
com a arte, tecnologia e susten-
tabilidade. 

O conceito abrange profis-
sões analógicas e digitais como 
arquitetura, arte - em suas 
diferentes manifestações: mú-
sica, teatro, fotografia, design, 
artesanato e reúne profissionais 
de diferentes áreas, tais como 
podcasters, influenciadores di-
gitais, programadores, gamers e 
de informática. Durante a pan-

demia o segmento foi muito afe-
tado pelo impacto econômico, 
mas as artes e o entretenimento 
ganharam maior relevância e, 
de forma criativa, o setor se 
manteve produtivo. 

Com a retomada de eventos, 
shows e a abertura de espaços 
culturais, a área se intensifica e 
parece ter um futuro promissor. 
No Brasil, a Secretaria de Eco-
nomia Criativa é responsável 
por 10% do PIB e, segundo o 
levantamento do Observatório 
Itaú Cultural, o terceiro tri-
mestre de 2021 demonstrou 
recuperação do emprego na 
economia criativa brasileira 
que criou quase 870 mil vagas. 

“O setor sofreu, mas também 
se desenvolveu nos tempos de 
pandemia. A tecnologia acele-

rou a necessidade de inovações 
que foram aliadas da economia 
criativa. A demanda reprimida 
do presencial é latente e aos 
poucos poderemos ver uma 
explosão de consumo, diz 
Alecio Rossi, coordenador de 
design e arquitetura do Senac
-SP, que indica algumas ações 
para quem deseja empreender 
e transformar a arte e cultura 
em bom negócio:
	 •	Pratique negócios com 

foco em atividades cola-
borativas. A participação 
das pessoas e comunidades 
locais é essencial. Seja co-
laborativo, cooperativo e 
co-criativo. É importante 
fazer juntos.

	 •	Identifique as necessi-
dades da região, elabore 

um plano de negócio que 
considere as comuni-
dades locais. Pesquise o 
mercado: concorrentes, for-
necedores e consumidores. 

	 •	Na Economia Criativa 
a diversidade é um va-
lor e não um problema. 
Seja inclusivo e favoreça 
negócios voltados à diver-
sidade. Observe e participe 
de importantes conceitos 
e posicionamentos con-
temporâneos como o em-
poderamento feminino, a 
luta da população negra 
e LGBTQIA+, o consumo 
consciente, colaborativo e 
cooperativo.

	 •	O ambiente virtual é es-
sencial para a economia 
criativa. Atualize sempre 

e explore sua rede com 
planejamento, frequência 
e autenticidade. 

	 •	Teste o produto antes 
de vender. Com o produto 
disponível para comercia-
lização, é importante fazer 
o mapeamento regional, 
principalmente porque es-
tamos falando de públicos 
de consumo segmentado. 

	 •	Áreas promissoras para 
2022: Turismo inclusivo e 
alternativo (retiros cultu-
rais, rurais e experimen-
tais), gastronomia de ex-
periência, aplicativos sobre 
cuidados pessoais e animais 
e Artes vivenciais como a 
produção cooperativa, sus-
tentável e flexível.- Fonte: 
senac@inpresspni.com.br.

Economia Criativa: para viver de inovação, cultura e arte


