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Dicas para aproveitar a Feira de 
franchising no Expo Center Norte

Para quem é investidor a 
dica é ficar de olho na tradicio-
nal ABF Franchising Expo, a 
maior feira de franquias do 
mundo, que será realizada no 
Expo Center Norte, entre os 
dias 22 e 25 de junho. Essa é 
a 29ª edição do evento, e é es-
perado que mais de 400 mar-
cas levem oportunidades para 
que o investidor possa adqui-
rir suas franquias, e assim re-
alizar o sonho de ter o próprio 
negócio.  

Haverá negócios para to-
dos os perfis de investidor, 
então, é preciso ter cautela 
na hora de procurar a mar-
ca que mais se adequa a cada 
um. Para ajudar numa esco-
lha adequada, a advogada es-
pecializada em franchising, 
Melitha Nova Prado, elabo-
rou algumas dicas para os 
investidores. São elas: 

 
1- Se conhecer fará toda a di-
ferença nas suas escolhas. E é 
preciso saber que os franquea-
dos devem seguir padrões ope-
racionais e de atendimento, 
que identificam aquela mar-
ca no mercado. E precisará ser 
um bom vendedor, porque cabe 
ao franqueado captar clientes, 
vender a eles e os manter co-
nectados com a marca.

2- Saiba exatamente o valor 
que você tem disponível para 
investir. Em franchising, cos-
tuma-se dizer que “R$ 99 
mil, não são R$ 100 mil”. Por 
quê? Porque se um futuro 
franqueado tem determinado 
valor para investir, ele pre-
cisa buscar franquias abai-
xo desse montante. É preci-
so contar com um valor para 
imprevistos e emergências.

3- Visite marcas iniciantes e 
consagradas, dentro do valor 
do seu investimento.

4- Algumas redes permi-
tem que o futuro franqueado 

presencie a operação de uma 
unidade, durante o processo 
de seleção e antes de aderir à 
franquia.

5- Aproveite a feira para ad-
quirir conhecimento. A cada 
ano, a ABF Franchising 
Expo dedica-se a trazer mais 
palestrantes, em sua Arena 
do Conhecimento. São cur-
sos rápidos e palestras mui-
to esclarecedores, que dei-
xam o candidato à franquia 
mais preparado para con-
versar com o franqueador. 
Saiba mais acessando o site 
do evento: www.abfexpo.
com.br.
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Evento reúne diversas alternativas para quem quer investir

Jingles tornaram-se 
populares na voz de 

grandes cantores
Em 1931, com um decre-

to de Getúlio Vargas, que os 
primeiros comerciais de rá-
dio se iniciaram. E os fa-
mosos jingles surgiram na 
voz de gente muito famosa 
como o comercial do posto 
Shell, de 1960, cantado por 
Roberto Carlos. 

As músicas colavam na 

cabeça do ouvinte e algu-
mas ficaram marcadas até 
hoje. Como, por exemplo, 
os reclames dos cobertores 
Paraíbas (1960) e da extinta 
Varig (1970). Inclusive o jin-
gle da empresa de  aviação, 
foi criado por José Bonifácio 
Oliveira, o Boni, ex-diretor 
geral da Globo.
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O Rei Roberto Carlos fez jingles no início da carreira

100 anos do Rádio


