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Trabalhar em casa, com horários flexíveis e sem cobranças do chefe. Muita gente vem 
optando pelas franquias home based (ou home office) como um caminho de trocar o emprego 
por um negócio próprio, em busca de mais qualidade de vida.

Com investimento inicial menor, elas também são um chamariz para quem não tem uma grande reserva de capital, 
mas quer começar seu negócio.

Sem dúvida não faltam boas oportunidades no mercado (no final deste e-book, você diversas opções de marcas que 
atuam neste segmento), mas é preciso ter em mente que empreender em home office exige disciplina e dedicação.

Confira, a seguir as vantagens e desafios desse negócio e saiba mais sobre esse mercado antes de fazer sua escolha.

FRANQUIA HOME BASED 

VALE A PENA?
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DADOS DE MERCADO

As franquias de negócios e serviços, 
categoria que abrange grande parte das 
franquias home office, já representam 
mais de 21% do mercado de 
franquias no Brasil. [ABF/2015]
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O setor foi um dos que mais 
cresceu em 2015, saltando de 28 
mil para mais de 32 mil unidades 
em operação – uma alta de mais 
de 13%. [ABF/2015]

Mais de 20 milhões de brasileiros
trabalham em home office. 
[IBGE/2010]

Os principais ganhos registrados por 
empresas que adotam home office são 
aumento de produtividade (54%) e 
aumento da satisfação e engajamento
das pessoas (85%). [SAP Consultoria/2016] 



VANTAGENS

Permite ter horários relativamente flexíveis (dependo do 
negócio, você ainda terá que atuar no horário comercial).

Dependendo do ramo, você fica livre de ter que trabalhar aos 
finais de semana – uma exigência das franquias de lojas, 
restaurantes e alguns tipos de serviços.

Pelos motivos acima, muitos empreendedores optam pelas 
franquias home office para ter mais qualidade de vida.

Os custos de implementação são muito menores, já que não 
existe exigência de ponto comercial, estoque ou capital de giro. 
Portanto, o investimento inicial também é menor.

Como a franquia não exige estrutura física, é possível começar a 
operar mais rápido, reduzindo tempo de retorno.
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DESAFIOS

Franquias home office, em geral, têm equipes enxutas, o que 
significa que o dono tem que colocar a mão na massa.

Muitas vezes o modelo exige deslocamento para atender 
clientes. Os custos de transporte e tempo devem entrar na 
conta.

Na prática, isso pode significar muitas horas de trabalho, 
principalmente no início da operação.

Trabalhar em home office exige uma estrutura mínima e muita 
disciplina – não é todo mundo que se adapta.

O patamar de faturamento e o lucro total pode ser menor que o 
de uma franquia tradicional. Uma alternativa é ter mais de uma 
unidade.
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CUIDADOS
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Nem todo mundo 
se adapta bem ao 

modelo home office. 
Faça um test drive.

Franquias home office 
costumam ter muita 

unidades. Certifique-se de 
que a marca tem estrutura 

para atender todas.

Avalie bem a 
qualidade do produto 
ou serviço oferecido. 
Leia com atenção a 

COF e converse com 
outros franqueados.

Marcas novas ou 
pouco conhecidas são 
comuns no segmento. 

Tenha atenção 
redobrada na hora 

de pesquisar.



INVESTIMENTO

É possível encontrar no mercado franquias home office com investimento inicial entre R$ 4 mil e R$ 10 mil. 
Em geral, são franquias com atuação focada na oferta de serviços via internet, como turismo, propaganda, 
marketing online.

Outra modalidade comum no segmento é a de serviços para residências e empresas, como limpeza, 
manutenção de jardins e piscinas, com investimento inicial médio de R$ 8 mil a R$ 10 mil.

No ramo de educação, também é possível encontrar franquias que oferecem a modalidade de atuação em 
domicílio, incluindo aulas de reforço e idiomas. Neste segmento, o investimento inicial gira em torno de 
R$ 20 mil a R$ 30 mil.

Algumas microfranquias com operação em home office trabalham com cobrança fixa de royalties. Fique 
atento pois esse pode ser um modelo vantajoso no longo prazo mas, no início, se você não faturar, pode ser um 
custo pesado para o seu bolso.
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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.

Isa G. Andrade Silveira, diretora 
executiva da Avance Franchising 

OPINIÃO DE 

ESPECIALISTA

“Como vantagens, podemos destacar o baixo custo 
operacional e logístico. A desvantagem, muitas vezes, é a 
intervenção dos problemas de casa com as atividades do 
trabalho, já que ambos estão no mesmo ambiente. Para 
alguns profissionais, isso pode gerar falta de foco.”

Lúcio Teixeira, Gerente Comercial da HM Varejo e Franchising
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Um dos fatores do crescimento deste mercado é o número de mulheres no 
mercado de trabalho, que procuram atividades em que possam conciliar 
rendimento, perspectiva profissional e estarem perto dos filhos e família. 

Bianca Zeitoun Oglouyan, sócia-fundadora da Tear Estratégia em Franchising



FRANQUIAS HOME BASED

OPORTUNIDADES EM DESTAQUE



RETORNO GARANTIDO EM ATÉ 6 MESES

Com mais de 120 unidades espalhadas pelo Brasil, a Guia-se é a maior agência de 

marketing digital do país. O franqueado é capacitado para oferecer serviços como 

criação de sites, mídias sociais, loja virtual e e-mail marketing, entre outros. Apesar do 

baixo investimento, a rede possui uma estrutura de atendimento ao franqueado que 

não deve nada às maiores franqueadoras do Brasil e conta com quatro selos de 

excelência da ABF – Associação Brasileira de Franchising. Trabalhando de casa, o 

franqueado tem mais autonomia, horários mais flexíveis e pode até ter uma segunda 

fonte de renda, caso prefira manter um emprego convencional em paralelo.

FRANQUIA GUIA-SE

Publieditorial

VANTAGENS

RAIO-X

Investimento total: a partir de R$ 27.900

Taxa de franquia: a partir de R$ 22.900

Faturamento médio mensal: R$ 15.000

Taxa de lucro: 50%

Prazo de retorno: De 6 a 18 meses

Unidades: 120

Fundação: 1997

CONTATO

José Rubens Oliva Rodrigues

(19) 3894-2490 

http://www.amelhormicrofranquia.com.br/
Consultoria no 
plano de negócios

No mercado desde 
1997

Taxa fixa de royalties 
e publicidade

http://www.amelhormicrofranquia.com.br/


Confira 50 opções de franquias com modelo home office associadas à ABF (lista organizada por ordem 
alfabética):

MARCA NEGÓCIO INVESTIMENTO SITE

ACQUA ZERO Lavagem a seco R$ 6 mil a R$ 55 mil

AHOBA VIAGENS Agência de turismo A partir de R$ 1,6 mil 

ADLUX Cosméticos de perfumaria R$ 1 mil
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50 OPÇÕES DE 

FRANQUIAS HOME OFFICE

http://acquazero.com.br/
http://acquazero.com.br/
http://franquiaahobaviagens.com.br/
http://franquiaahobaviagens.com.br/
http://www.adlux.com.br/
http://www.adlux.com.br/
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MARCA NEGÓCIO INVESTIMENTO SITE

AUTO BRASIL Monitoramento de veículos R$ 9,5 mil

AUTO SPA EXPRESS Delivery de limpeza automotiva R$ 14,9 mil e R$ 32,9 mil

BAGNEWS
Embalagens ecológicas 
com publicidade

R$ 10 mil a R$ 22 mil

BRAZILIANNAIL Serviços de manicure R$ 8 mil

BYE BYE PAPER Digitalização de documentos R$ 19 mil a R$ 65 mil

CALHAXPRESS Instalação de calhas R$ 76 mil

CAMISETAS DA HORA Camisetas personalizadas R$ 10,5 mil

CI Agência de turismo A partir de R$ 3 mil

http://autobrasilfranquias.com.br/
http://autobrasilfranquias.com.br/
http://www.autospaexpress.com.br/
http://www.autospaexpress.com.br/
http://www.bagnews.com.br/
http://www.bagnews.com.br/
http://franquiabyebyepaper.com.br/
http://franquiabyebyepaper.com.br/
http://calhaxpress.com.br/
http://calhaxpress.com.br/
http://www.camisetasdahora.com/
http://www.camisetasdahora.com/
http://www.braziliannail.com.br/
http://www.braziliannail.com.br/
http://www.ci.com.br/
http://www.ci.com.br/
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MARCA NEGÓCIO INVESTIMENTO SITE

CLUBE TURISMO Agência de turismo R$ 3,9 mil e R$ 80 mil 

DOCSYSTEM
Gerenciamento eletrônico 
de documentos

A partir de R$ 6 mil

DOUTOR FAZ TUDO Reparos e reforças em imóveis R$ 25 mil a R$ 55 mil

DOUTOR LUBRIFICA
Delivery de serviços 
automotivos

R$ 56,3 mil a R$ 84,3 mil

DR. JARDIM Limpeza de jardins e piscinas R$ 25 mil a R$ 55 mil

DRYWASH Limpeza Automotiva A partir de R$ 8,1 mil

ELEFANTE VERDE Agência de marketing digital R$ 14,4 mil  a R$ 39,9 mil

FLYWORLD O SEU AMIGO 
EM VIAGENS

Agência de turismo R$ 14,8 mil a R$ 23, 8 mil

http://www.clubeturismo.com.br/site/
http://www.clubeturismo.com.br/site/
http://www.docsystemcorp.com/
http://www.docsystemcorp.com/
http://www.drfaztudo.com.br/
http://www.drfaztudo.com.br/
http://www.drjardim.com.br/
http://www.drjardim.com.br/
http://www.drywash.com.br/
http://www.drywash.com.br/
http://elefanteverde.com.br/
http://elefanteverde.com.br/
http://www.doutorlubrifica.com.br/
http://www.doutorlubrifica.com.br/
http://www.flyworld.com.br/
http://www.flyworld.com.br/
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MARCA NEGÓCIO INVESTIMENTO SITE

GIGATRON Softwares e certificados digitais R$ 5 mil a R$ 10 mil

GUIA-SE Agência de marketing digital R$ 24,9 mil a R$ 59,9 mil

HOME ANGELS Assistência a idosos R$ 25 mil a R$ 76 mil

HOME DEPIL Serviços de manicure R$ 115 mil a R$ 125 mil

IBDIN Gestão de educação a distância A partir de R$ 10 mil

IGUI TRATA BEM Manutenção de piscinas A partir de R$ 10,9 mil

JAN-PRO Limpeza a domicílio R$ 8,6 mil a R$ 173,6 mil

LIGUE SITE Desenvolvimento de sites R$ 12 mil a R$ 56 mil

http://www.gigatron.com.br/
http://www.gigatron.com.br/
http://www.guiase.com.br/
http://www.guiase.com.br/
http://www.homeangels.com.br/
http://www.homeangels.com.br/
http://www.ibdin.com.br/
http://www.ibdin.com.br/
http://www.iguitratabem.com/
http://www.iguitratabem.com/
http://franquiadelimpezajanpro.com.br/
http://franquiadelimpezajanpro.com.br/
http://www.homedepil.com.br/
http://www.homedepil.com.br/
http://liguesite.com.br/
http://liguesite.com.br/
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MARCA NEGÓCIO INVESTIMENTO SITE

LIMPEZA COM ZELO Limpeza a domicílio R$ 7,5 mil a R$ 8,4 mil

LIMPIDUS Limpeza a domicílio R$ 49,9 mil  a R$ 560 mil

MIDIA PANE Publicidade em embalagens R$ 15 mil a R$ 40 mil

MR. KIDS
Vending machines de 
brinquedos

R$ 18,5 mil

MULTISPA DELIVERY Serviços estéticos e de beleza R$ 14,9 mil

MULTIPLY CONSULTORIA Consultoria R$ 29 mil

PÃO NATUREZA Publicidade em embalagens R$ 9 mil

PRAQUE DOMÉSTICA Limpeza a domicílio A partir de R$ 29,9 mil

http://www.limpezacomzelo.com.br/
http://www.limpezacomzelo.com.br/
http://www.limpidus.com.br/
http://www.limpidus.com.br/
http://midiapane.com.br/
http://midiapane.com.br/
http://www.multispadelivery.com.br/
http://www.multispadelivery.com.br/
http://www.grupomultiplyconsultoria.com.br/consultoria/
http://www.grupomultiplyconsultoria.com.br/consultoria/
http://www.paonatureza.com/
http://www.paonatureza.com/
http://www.mrkids.com.br/
http://www.mrkids.com.br/
http://www.praquedomestica.com.br/seja-franqueado.php
http://www.praquedomestica.com.br/seja-franqueado.php
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MARCA NEGÓCIO INVESTIMENTO SITE

RHF TALENTOS Serviços de RH R$ 5 mil a R$ 25 mil

SAKS Agência de turismo R$ 3 mil

SAN MARTIN Corretora de seguros R$ 21,9 mil a R$ 28,9 mil

SEGURALTA - BOLSA DE 
SEGUROS

Corretora de seguros R$ 22,5 mil a R$ 145 mil

SEUEVENTO.NET
Plataforma de profissionais de 
eventos

R$ 13,3 mil a R$ 23,3 mil

SUPER ESPOSA Serviços de limpeza R$ 65 mil

SUPER MARIDO Reparação a domicílio R$ 25 mil a R$ 60 mil

THE KIDS CLUB Inglês para crianças R$ 30 mil a R$ 35 mil

http://www.rhf.com.br/
http://www.rhf.com.br/
http://www.saks.tur.br/2009/
http://www.saks.tur.br/2009/
http://www.sanmartinseguros.com.br/
http://www.sanmartinseguros.com.br/
http://www.seuevento.net.br/
http://www.seuevento.net.br/
http://superesposa.com/
http://superesposa.com/
http://supermarido.com/
http://supermarido.com/
http://seguralta.com.br/
http://seguralta.com.br/
http://thekidsclub.com.br/
http://thekidsclub.com.br/
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MARCA NEGÓCIO INVESTIMENTO SITE

TRAVELMATE Agência de turismo A partir de R$ 20 mil

TRUST Agência de turismo A partir de R$ 5 mil

TUTORES Reforço escolar R$ 20 mil a R$ 30 mil

TV POINT Mídia comercial R$ 49,9 mil a R$ 52,9 mil

WALKING PARTY Eventos em ônibus R$ 50 mil a R$ 79 mil

WEB4BR Hospedagem e criação de sites R$ 11 mil a R$ 38 mil

ZUPY Acesso a dados de empresas R$ 10 mil

http://www.travelmate.com.br/
http://www.travelmate.com.br/
http://www.trustintercambio.com.br/
http://www.trustintercambio.com.br/
http://www.walkingparty.com.br/
http://www.walkingparty.com.br/
http://www.agenciaweb4br.com.br/
http://www.agenciaweb4br.com.br/
http://franquias.zupy.com.br/
http://franquias.zupy.com.br/
http://www.tvpoint.tv.br/
http://www.tvpoint.tv.br/


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

Acompanhe também nossas redes sociais:
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