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O desempenho positivo da economia brasileira animou o mercado de franquias, tanto para 
expansão de redes já existente quanto abertura de novos negócios, atingindo um faturamento de 
R$ 46 bilhões em 2007, evolução de 15,6% sobre 2006. É o maior crescimento histórico do 
franchising brasileiro.  
 
O levantamento é feito pela Associação Brasileira de Franchising (ABF), com mais de mil redes 
franqueadoras. Trata-se de um crescimento de 58% da receita do setor em cinco anos.  
 
Mais do que aumentar o número de unidades, o setor registrou um aumento significativo de 
empresas que adotaram o sistema de negócios em 2007, elevando em 18,2% o número de 
marcas, para 1.197 redes. Um dos maiores incrementos foi no segmento de acessórios pessoais e 
calçados, com 22 novas redes, incluindo a Victor Hugo, a Carol Gregori, a Dumond e a Fast 
Runner.  
 
Para Ricardo Camargo, diretor executivo da ABF, o aumento de empresas que buscam o sistema 
de franquia também cresceu muito no ano passado nos Estados Unidos, país referência no modelo 
de negócio, e o Brasil seguiu essa tendência. "Nos últimos dois anos, o número de marcas nos 
Estados Unidos passou de 2,1 mil para 3 mil, alta de 42%. No mesmo período, o aumento das 
marcas brasileiras foi superior a 23%", compara.  
 
Como muitas redes acabam de ser criadas, a expectativa é que este ano haja expansão no 
número de unidades, que em 2007 cresceu apenas 4,7%. No último exercício, o sistema de 
franchising criou 30 mil novos postos de trabalho, totalizando 594 mil empregos diretos. "O bom 
desempenho do setor é reflexo do aquecimento da economia, que com o aumento do poder 
aquisitivo da população tem favorecido o consumo", avalia Camargo.  
 
Segmentos em alta  
 
O maior faturamento por segmento é das franquias de "negócios e serviços" com R$ 14,77 
bilhões, que abrangem redes de estacionamento, postos de combustível, consultorias financeiras 
e mensagens fonadas. É o mais significativo em número de unidades, ultrapassando 20 mil pontos 
no País. As tradicionais redes de alimentação, pioneira no modelo de franquias, registraram 
receita de R$ 7,47 bilhões, incremento de 17% sobre o ano anterior, num total de 241 redes.  
 
Já franquias de informática e eletrônicos apresentaram um aumento de 20,4% na receita, para R$ 
684 milhões - para ABF, alavancados pela redução dos preços de computadores, impressoras, 
câmeras digitais e outros eletrônicos, além da redução nos impostos que incidem nesse mercado.  
 
Participação feminina 
 
Outro movimento que ajuda a alavancar a receita do franchising no País é a crescente 
participação de mulheres como investidoras desse negócio. De acordo com a pesquisa "Perfil do 
Franqueado Brasileiro", divulgada pela consultoria especializada Rizzo Franchising, a participação 
das mulheres em franquias saltou de 20% para 50% nos últimos cinco anos.  
 
Realizado com 120 empresas franqueadoras nos últimos dois anos, o estudo mostra ainda que as 
mulheres lucram mais nesse setor: as franquias operadas pelo sexo feminino apresentaram 
faturamento 30% maior do que as unidades que têm os homens no comando. Além disso, para 
73% dos franqueadores pesquisados, as unidades de negócio comandadas por mulheres possuem 
padrão operacional 45% mais elevado que as unidades dirigidas por homens.  
 



O índice de mortalidade nesse formato é menor que em empreitadas isoladas e por isso mais 
atrativa para essas investidoras. Segundo o Sebrae, 80% dos novos negócios fecham em cinco 
anos; no setor de franquias, o índice cai para 15% durante o mesmo período.  
 
O segmento de escolas de idiomas está entre os que contam com maior participação feminina: à 
frente das ecolas, 60,7% são mulheres contra 39,3% homens. Na rede PBF - Pink and Blue 
Freedom, 82% das unidades da capital paulista e entorno são comandadas pelo sexo feminino.  
 
Perspectivas  
 
Segundo o diretor executivo da ABF, a expectativa para 2008 é manter um bom índice de 
crescimento - mas não tão alto quanto o registrado em 2007. A entidade trabalha com a projeção 
de um crescimento em torno de 8% a 9% no faturamento e, como houve um grande avanço no 
número de marcas, a tendência é se registre uma expansão entre 6% e 7% no número de 
unidades franqueadas. 
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