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om cerca de 1,2 mil redes e
65 mil pontos-de-venda, o
sistema de franchising no
País faturou RS 46 bilhões
em 2007, um aumento de 15%
em relação ao ano anterior.
Para 2008, há expectativa de

crescimento de outros 15%.
A exuberância do franchising, que

dobrou em faturamento e número de
redes de 2001 a 2007, é resultado das
condições mais favoráveis da economia

brasileira, da oferta de crédito, das
vendas e da recuperação do poder aqui-
sitivo, principalmente das camadas com
baixa renda, segundo Ricardo Camar-
go, diretor-executivo da Associação
Brasileira de Franchising (ABF).

As perspectivas otimistas também
são resultado da ofensiva das franquias
brasileiras no exterior, que somavam

52 redes em dezembro de 2007. A ex-
pectativa é que as redes brasileiras em
outros países cheguem a 70 no final do
ano. A internacionalização das marcas
nacionais representa cerca de 5% do fa-
turamento do setor, ou seja, em torno
de RS 2,3 bilhões.

O avanço do sistema de franquias
no País e no exterior se espalha pelos
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mais diversos segmentos da econo-
mia, destacando-se, entre eles, o
de alimentação, que movimentou
R$ 6,39 bilhões em 2006, de acordo
com os últimos dados disponíveis da
ABF, seguido das atividades de
esporte, saúde, beleza e lazer, com
R$ 6,09 bilhões. Naquele ano, o
faturamento do franchising brasileiro
chegou a R$ 39,8 bilhões.

Ganhando o mundo. Maior rede de
lojas de produtos naturais e orgânicos
da América Latina, com faturamento
de R$ 64,5 milhões em 2007 - aumento
de 9% em relação ao ano anterior -, a
Mundo Verde é um exemplo de fran-
quia de sucesso no mercado interno
que amplia a atuação no exterior.

"A busca pela saúde do corpo e da
mente, bem como os cuidados com o
meio ambiente, é uma tendência mun-
dial. Esse é o grande pilar de cresci-
mento da base de clientes de produtos
naturais e orgânicos, que deixaram de
ser consumidos apenas por 'nature-
bas'. Por isso, as boas perspectivas de
expansão", afirma Jorge Antunes, só-
cio-fundador da empresa.

Franqueada da rede desde outu-
bro de 2006, Ana Carolina Fernandes
diz que passam por seu caixa de 100 a
120 clientes por dia na loja do Shop-
ping Jardim Sul, em São Paulo. Ela
prevê um bom crescimento em 2008,
levando-se em conta que as vendas
aumentaram 25% em janeiro deste ano
em relação ao mesmo mês de 2007.

Com 120 lojas no Brasil e uma fran-
quia em Luanda, capital de Angola, a
Mundo Verde escolheu Portugal como
porta de entrada no mercado europeu,
onde a rede planeja abrir 30 lojas até
2018. Em abril deste ano, deverá ser
inaugurada a primeira loja nesse pais,
na cidade do Porto. Está previsto um fa-
turamento inicial de 300 mil a 500 mil
euros. A empresa também vem pesqui-
sando o mercado dos Estados Unidos.

Em Angola, onde a marca chegou
em março de 2007 com uma franquia
master (que permite ao franqueado
fazer subfranquias), os resultados são
positivos, com aumento de 12% nas
vendas por mês. Duas outras lojas de-
vem ser abertas no segundo semes-
tre deste ano. Até 2012, a intenção é
abrir mais seis lojas no país.

Diversificação. A Livraria Nobel, fun-
dada em 1943, também avança com
franquias no mercado interno e exter-
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no. Atualmente, a rede tem 180 lojas no
Brasil e dez na Espanha, em Portugal e
Angola. Além desses países, está em
fase de processo de abertura de uma
franquia master, no México. A empre-
sa cobra de suas franqueadas, em
média, RS 2,5 mil de royalties para lojas
pequenas e médias e RS 500 de fundo
de propaganda.

"Percebemos que o sistema de
franchising era o melhor para cres-
cermos, pois a empresa tem uma mar-
ca forte, know-how e serviços", conta
Eduardo Pires de Oliveira, gerente de
expansão de franquias.

A Morana Acessórios, marca de
bijuterias e adereços para cabelos, é
outra empresa que aposta na interna-
cionalização. Com faturamento anual
de USS 30 milhões, a rede tem 84 lojas
no Brasil e quatro no exterior: duas em
Portugal e duas nos Estados Unidos

Nobá
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(Nova York e Los Angeles), abertas
entre outubro e dezembro de 2007.

• "Estamos prospectando os merca-
dos da Espanha, da Colômbia e do
Canadá. Bastou anunciarmos o interes-
se em atuar em outros países, para a
empresa começar a ser procurada", diz
Eduardo Morita, diretor de marketing
e expansão do Grupo Ornatus, que
gerencia a marca. A intenção do grupo
é franquear mais 40 lojas Morana no
Brasil - onde a taxa de franquia é de R$
30 mil e os royalties e o fundo de propa-
ganda são de 6% e 3% por mês, respec-
tivamente - e continuar analisando
oportunidades lá fora.

A rede de fast-food Spoleto, espe-
cializada em culinária italiana, espera
encerrar este ano com 194 franquias
em operação, crescimento de 22% em
relação às 159 existentes em 2007,
ano em que a empresa obteve um fa-

turamento de R$ 207 milhões. No
exterior, até o fim de 2008, estarão em
operação 11 lojas no México e nove na
Espanha, quatro lojas a mais em cada
um desses países do que havia no ano
passado. A rede está pesquisando um
segundo mercado na Europa.

A empresa está desenvolvendo
ainda um plano de negócios para en-
trar no mercado americano, conta An-
tônio Moreira Leite, gerente de expan-
são internacional da Spoleto. 'Temos
consultores externos e trabalhamos
com um grupo do Massachusetts Ins-
ütute of Technology (MIT) para fina-
lizar esse projeto, que exige cuidados
nas estimativas de retorno. O mercado
americano é altamente competitivo, e
os investimentos em uma loja são ele-
vados", observa.

Franqueada da Spoleto nos shop-
pings Guarulhos, Tamboré e Boa

Vista, em São Paulo, Daniela Ge-
novesi diz que seu faturamento
aumentou 15% em 2007 e prevê para
este ano um crescimento de 10%.
Segundo ela, cerca de 750 pessoas
freqüentam seus restaurantes por
dia, onde ela emprega 45 pessoas.
"Se eu pudesse teria mais franquias",
afirma a empresária, que paga 6% de
royalties e 2% de fundo de propagan-
da por mês.

Com duas franquias da Spoleto
nos shoppings Paulista e Eldorado,
em São Paulo, Alcindo Lazari Júnior
também tem tido bom retorno. Sem
revelar seu faturamento, ele afirma
que o crescimento em 2007 foi de 30%
em relação ao ano anterior. 'Tenho a
intenção de ter mais uma loja, mas os
espaços nos shoppings estão pratica-
mente todos ocupados. A perspectiva
talvez seja uma loja de rua."
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Text Box
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