Microfranquias garantem retorno rápido com pouco investimento
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Para quem tem pouco dinheiro para investir ou não quer arriscar todo seu capital,
uma opção são as microfranquias, empresas com investimento inicial entre R$ 4 mil
e R$ 50 mil e com retorno mais rápido que os negócios tradicionais. De acordo com
dados da ABF (Associação Brasileira de Franchising), as microfranquias já
representam 17% do total de marcas e 4% do faturamento do setor, com R$ 3,7
bilhões.
As franquias [modelo de negócio em que uma empresa cede o direito de uso de sua
marca mediante pagamento e fornece orientação para a gestão do novo
empreendimento]- são um setor em franco crescimento no País, segundo dados da
ABF. O segmento cresceu 16,9% em 2011, com faturamento de R$ 88,8 bilhões e
representou 2,3% do PIB (Produto Interno Bruto). As microfranquias, principalmente
pela ascensão da Classe C, se tornaram uma opção para quem quer ser dono do
próprio negócio.
"Muitas vezes a microfranquia sequer precisa ter um ponto comercial e o retorno do
investimento é muito rápido. Isso as torna extremamente interessantes", diz o
diretor executivo da ABF, Ricardo Camargo.
De acordo com o consultor de marketing do Sebrae, José Carmo Vieira de Oliveira,
a principal vantagem da microfranquia é o retorno mais rápido do investimento.
"Nas microfranquias o retorno em geral ocorre de 18 a 24 meses enquanto na
franquia normal é de 24 a 36 meses. Em um negócio tradicional esse prazo varia de
36 a 48 meses", diz Oliveira.
Confira 10 microfranquias disponíveis no País
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1- A empresa Dr. Resolve Home oferece serviços de reparos e reformas em imóveis.
A franquia começou em agosto de 2010 e conta atualmente com 500 franqueadas. A
taxa de franquia mínima é de R$ 25 mil e os royalties mensais pagos ao
franqueador são de dois salários mínimo (R$ 1.244). O prazo estimado de retorno é
de 12 a 24 meses, segundo o franqueador.
2- A franquia Dr. Jardim foi criada em março de 2011 e trabalha com manutenção
de jardins e piscinas. Atualmente há 45 franqueados. A taxa de franquia mínima é
de R$ 10 mil e os royalties mensais pagos ao franqueador, de um salário mínimo
(R$ 622). O prazo estimado de retorno é de seis a 12 meses.
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3- A empresa Easycomp Plus trabalha no segmento de ensino de idiomas, cursos
profissionalizantes e de informática. Criada em 2011, o investimento inicial na
franquia é de R$ 47 mil. O prazo estimado de retorno é de 18 a 24 meses, segundo
o franqueador. O capital de giro é de R$ 6 mil (para cidades com até 80 mil
habitantes).
4- A EcoJardim, que oferece serviços de jardinagem, tratamento e nutrição de
plantas, começou a operar em 2011 e conta atualmente com 55 franqueadas. A
taxa de franquia mínima é de R$ 24,6 mil e os royalties mensais pagos ao
franqueador de um salário mínimo (R$ 622). O prazo estimado de retorno é de seis
a 12 meses, segundo o franqueador.
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6- A empresa Home Angels trabalha no segmento de cuidadores de idosos. A
franquia começou em julho de 2009 e conta atualmente com 145 franqueadas. A
taxa de franquia mínima é de R$ 15 mil e os royalties mensais pagos ao
franqueador de um salário mínimo (R$ 622). O prazo estimado de retorno é de seis
a 12 meses, segundo o franqueador.
7- A empresa Home Depil trabalha com depilação em domicílio. A franquia começou
em julho de 2011 e conta atualmente com 70 franqueadas. A taxa de franquia
mínima é de R$ 10 mil e os royalties mensais pagos ao franqueador de um salário
mínimo (R$ 622). O prazo estimado de retorno é de seis a 12 meses, segundo o
franqueador.
8- A empresa Pra Que Marido trabalha no segmento de reformas. A taxa de franquia
varia entre R$ 15,9 mil a R$ 36,9 mil e os royalties mensais pagos ao franqueador
são de 8% do faturamento. O prazo estimado de retorno é de 18 a 24 meses,
segundo o franqueador.
9- A Seguralta, voltada para o segmento de seguros, começou a atuar no ramo de
franquias em 2008. O investimento inicial mínimo é de R$ 15 mil. O prazo estimado
de retorno é de 6 a 12 meses, segundo o franqueador.
10- A empresa Seu Professor oferece reforço escolar virtual. Fundada em 2011, o
investimento inicial para a franquia é de R$ 15 mil. Atualmente, há 12 franqueadas
atuando no País. O prazo estimado de retorno é de 6 a 12 meses, segundo o
franqueador. Não há cobrança de royalties.
(Com informações do Terra)
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5- Dr. Faz Tudo, franquia que trabalha com manutenção predial, foi criada em julho
de 2009 e conta com 135 franqueadas. A taxa de franquia mínima é de R$ 15 mil e
os royalties mensais pagos ao franqueador de um salário mínimo (R$ 622). O prazo
estimado de retorno é de seis a 12 meses, segundo o franqueador.
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