
18 FRANQUIAS

PARA TRABALHAR EM CASA



Trabalhar em casa é um hábito que já faz parte da realidade de cerca 
de 30 milhões de brasileiros, segundo dados do IBGE. Quem deseja 
investir em uma franquia também pode somar a este número: 
franqueadoras de vários segmentos oferecem modelos home based.

“Normalmente, são microfranquias, com equipes pequenas e sem uma 
estrutura física para funcionar. Portanto, têm como vantagem o baixo 
investimento inicial, baixo custo operacional e flexibilidade de 
horários”, pontua Isa G. Andrade Silveira, diretora executiva da Avance 
Franchising.

O conforto de trabalhar na própria casa, fazer os próprios horários e 
não ter que gastar com a estrutura de um ponto comercial são grandes 
atrativos, mas, é preciso avaliar se esta é mesmo a melhor opção para 
você.

EMPREENDER EM HOME OFFICE
É PARA VOCÊ?



“É aconselhável para atividades que podem ser realizadas pelo próprio 
franqueado, para negócios baseados em contatos via telefone, via web 
ou em visitas a clientes. São negócios ideais para pessoas disciplinadas, 
autogerenciáveis e automotivadas”, ressalta Isa.

No mais, para que o home office funcione, é importante organizar uma 
rotina. “Fique atento a todos os desafios do dia a dia de uma empresa, 
estabeleça um horário de trabalho para não trabalhar longos períodos 
e não se envolva em trabalhos domésticos durante o horário 
estabelecido”, aconselha a consultora.

A seguir você encontra 18 franqueadoras que oferecem o modelo 
home based. Os dados são da ABF.

30 MILHÕES DE BRASILEIROS 

TRABALHAM EM CASA



Investimento total: R$ 24.000,00 a R$ 56.000,00

Taxa de franquia: R$ 15.000,00 a R$ 35.000,00

Royalties: 10% das vendas brutas

Faturamento médio mensal: não informado

Prazo de retorno: 6 a 25 meses

A Ligue Site presta serviços como publicidade 
online e criação, manutenção e hospedagem de 
sites, com foco em pequenas e médias 
empresas. O trabalho pode ser feito na casa do 
franqueado, que precisa desenvolver as funções 
de venda, criação e gestão, podendo contratar 
funcionários para apoio.

LIGUE SITE #1



Investimento total: R$ 37.000,00 a R$ 70.000,00

Taxa de franquia: R$ 5.000,00 a R$ 20.000,00

Royalties: R$ 1.000,00

Faturamento médio mensal: R$ 31.000,00

Prazo de retorno: 6 a 10 meses

A Doutor Lubrifica atua no segmento automotivo. 
Trata-se de uma rede de troca de óleo delivery – o 
profissional vai até o cliente para realizar o serviço 
no veículo. O franqueado é treinado nas áreas de 
marketing, técnica, comercial e operacional, 
tornando-se apto para capacitar seus 
funcionários. 

DOUTOR LUBRIFICA #2



TUTORES

Investimento total: R$ 20.000,00 a R$ 30.000,00

Taxa de franquia: R$ 15.000,00 a R$ 25.000,00

Royalties: R$ 788,00

Faturamento médio mensal: R$ 25.200,00

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Para ser franqueado, o interessado deve ser 
graduado em áreas como pedagogia, psicologia, 
letras, matemática, história, ciências biológicas e 
geografia. A empresa oferece serviço de tutor 
para alunos em qualquer fase escolar – da 
educação infantil ao ensino superior, além de 
informática e atividades culturais e artísticas.

#3



HOME ANGELS

Investimento total: R$ 21.000,00 a R$ 55.000,00

Taxa de franquia: R$ 15.000,00 a R$ 35.000,00

Royalties: R$ 788,00

Faturamento médio mensal: R$ 75.000,00

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

A franquia oferece serviços de cuidados a 
pessoas em domicílio. O profissional não precisa 
de ponto comercial e atende os clientes em 
casa, conforme as necessidades específicas de 
cada pessoa. Os público inclui idosos, recém-
nascidos, gestantes, pessoas em recuperação 
cirúrgica ou vítimas de acidentes.

#4



DOCSYSTEM

Investimento total: R$ 20.000,00 a R$ 75.000,00

Taxa de franquia: R$ 12.000,00 a R$ 40.000,00

Royalties: 10% do valor dos serviços

Faturamento médio mensal: não informado

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

A DocSystem atua no ramo de software e 
serviços, oferecendo soluções em gestão, 
conteúdo, GED, ECM e BPM. A franquia 
DocSystem Express pode ser operada em home 
office. O modelo pode ser aplicado em cidades a 
partir de 200.000 habitantes e exige, ao menos, 
um funcionário.

#5



BAGNEWS

Investimento total: R$ 15.000,00 a R$ 25.000,00

Taxa de franquia: R$ 15.000,00 a R$ 25.000,00

Royalties: variável

Faturamento médio mensal: R$ 24.500,00

Prazo de retorno: 8 a 12 meses

A BagNews trabalha com a venda de anúncios 
publicitários em embalagens ecológicas, como 
sacolas, sacos de pão e caixas de pizza. A 
franquia não exige instalação física, mas requer 
que o franqueado se dedique exclusivamente ao 
negócio, com disposição para trabalhar com 
vendas externas.

#6



QUINTA VALENTINA

Investimento total: R$ 16.000,00

Taxa de franquia: R$ 4.000,00

Royalties: 3% das compras

Faturamento médio mensal: R$ 13.500,00

Prazo de retorno: 3 a 11 meses

A Quinta Valentina trabalha com comercialização 
de sapatos femininos de forma direta e 
personalizada. No modelo, os vendedores levam 
os calçados até o cliente, apresentando e 
disponibilizando produtos para a prova.

#7



WALKING PARTY

Investimento total: R$ 50.000,00 a R$ 79.000,00 

Taxa de franquia: zero

Royalties: 10% do faturamento bruto 

Faturamento médio mensal: R$ 30.000,00 

Prazo de retorno: 6 a 18 meses

A Walking Party é uma franquia que oferece 
serviço de contratação de ônibus adaptados 
para eventos. Os veículos comportam festas 
itinerantes como aniversários, despedidas de 
solteiro, confraternizações e festas infantis, além 
de servir como apoio em grandes eventos.

#8



GUIA-SE

Investimento total: R$ 24.900,00 a R$ 59.900,00

Taxa de franquia: R$ 19.900,00 a R$ 39.900,00

Royalties: R$ 99,00

Faturamento médio mensal: R$ 15.000,00

Prazo de retorno: 6 a 24 meses

A Guia-se, franquia de marketing online e 
criação de sites e lojas virtuais, busca 
franqueados que tenham disponibilidade para 
dedicar-se exclusivamente ao negócio. As 
funções incluem gestão administrativa, técnica e 
comercial, além da implementação dos serviços. 
Os treinamentos são presenciais e online.

#9



SEGURALTA

Investimento total: R$ 22.500,00 a R$ 145.000,00

Taxa de franquia: R$ 20.000,00 a R$ 85.000,00

Royalties: variável

Faturamento médio mensal: R$ 30.000,00

Prazo de retorno: 12 a 36 meses

A Seguralta é uma corretora de seguros que já 
tem mais de 45 anos de mercado. A opção de 
trabalho home office requer menor 
investimento, mas ainda garante todo o apoio e 
treinamento da empresa. Além disso, a franquia 
também trabalha com modelo com ponto 
comercial.

#10



LIGHT DEPIL

Investimento total: R$ 11.900,00 a R$ 29.000,00

Taxa de franquia: zero

Royalties: R$ 1.200,00

Faturamento médio mensal: não informado

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

A Light Depil atua no segmento de estética, 
oferecendo serviços de bronzeamento artificial, 
depilação à luz pulsada e depilação com cera em 
domicílio. Os equipamentos são portáteis e 
oferecem mobilidade ao franqueado. É 
necessário atuar em uma região com, no 
mínimo, 30.000 habitantes.

#11



DOUTOR FAZ TUDO

Investimento total: R$ 23.000,00 a R$ 37.000,00

Taxa de franquia: R$ 15.000,00 a R$ 25.000,00

Royalties: R$ 788,00

Faturamento médio mensal: R$ 50.000,00

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

A marca oferece manutenção e reformas de 
imóveis comerciais e residenciais, incluindo 
serviços nas partes elétrica e hidráulica, 
instalações e montagens. É uma boa opção para 
quer deseja um ponto comercial, mas não pode 
começar com um: a operação pode ser mantida 
no esquema home based por até um ano.

#12



BYE BYE PAPER

Investimento total: R$ 25.000,00 a R$ 45.000,00

Taxa de franquia: R$ 15.000,00 a R$ 20.000,00

Royalties: 10% sobre o faturamento bruto

Faturamento médio mensal: R$ 12.000,00

Prazo de retorno: 9 a 18 meses

Atua oferecendo serviços como certificação 
digital, armazenamento e gestão de informações 
na nuvem. A Bye Bye Paper proporciona três 
tipos de franquia, conforme o número de 
habitantes da cidade em que a unidade será 
instalada, sendo duas no modelo home office 
(para cidades de até 150.000 habitantes).

#13



RHF TALENTOS

Investimento total: R$ 12.500,00 a R$ 18.500,00

Taxa de franquia: R$ 12.500,00 a R$ 18.500,00

Royalties: 10% sobre o faturamento bruto

Faturamento médio mensal: R$ 30.000,00

Prazo de retorno: 3 a 6 meses

A RHF Talentos trabalha como agência de 
empregos e consultoria, oferecendo seus 
serviços a pessoas físicas e jurídicas. O 
franqueado pode administrar a unidade via 
internet, através de um painel de controle que 
centraliza todas as operações. O treinamento 
pode ser feito presencialmente ou online.

#14



MR. KIDS

Investimento total: R$ 18.000,00

Taxa de franquia: R$ 8.000,00

Royalties: não cobra

Faturamento médio mensal: R$ 7.000,00

Prazo de retorno: 12 a 16 meses

A Mr. Kids é uma franquia de distribuição de 
máquinas que comercializam brinquedos. No 
modelo, o franqueado adquire as máquinas e 
pode negociar a instalação em pontos 
comerciais de terceiros, podendo gerenciar a 
operação no esquema home office.

#15



FLYWORLD

Investimento total: R$ 12.800,00 a R$ 21.800,00

Taxa de franquia: R$ 12.800,00 a R$ 21.800,00

Royalties: R$ 788,00

Faturamento médio mensal: não informado

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

A FlyWorld atua no segmento de turismo, 
comercializando viagens para destinos nacionais 
e internacionais. Para ser franqueado não é 
preciso ter experiência no ramo e o trabalho em 
home office depende apenas de computador, 
internet e telefone. A franqueadora garante 
exclusividade territorial e treinamento completo.

#16



THE KIDS CLUB

Investimento total: R$ 22.000,00 a R$ 37.000,00

Taxa de franquia: R$ 17.000,00

Royalties: 12,5% sobre o faturamento bruto

Faturamento médio mensal: R$ 10.000,00

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

A The Kids Club é uma escola de idiomas que 
oferece aulas de inglês para crianças a partir de 
dois anos de idade. A franquia home based
trabalha com o sistema de terceirização em 
escolas, condomínios residenciais, clubes e 
outros pontos. Também há a opção de trabalhar 
em ponto comercial.

#17



MULTIPLY

Investimento total: R$ 20.000,00

Taxa de franquia: R$ 18.000,00

Royalties: R$ 680,00

Faturamento médio mensal: R$ 20.000,00

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

A Multiply Consultoria atua no ramo de negócios 
empresariais, oferecendo consultoria e 
treinamento para micro e pequenas empresas. O 
foco da franquia é em serviços para pessoas que 
desejam começar a empreender, como análise 
de diagnóstico, plano de negócios e gestão 
estratégica. 

#18



Se você está em busca da franquia ideal para investir, . Você vai 
encontrar muito mais informação para ajudá-lo nessa importante decisão. 

Acompanhe também nossas redes sociais:
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