
Que tal pensar em franquia? 
 
Sistema no Brasil só cresce; em 2007, teve faturamente recorde, de R$ 46 bilhões;  
 
Veja o que diz diretor da ABF sobre a escolha de um produto ou serviço; e saiba 
como é a vida de dois empresários, do ramo de café e cosméticos. 

 
Leia mais:  
 
Shoppings preferem franqueados 
Maria Teresa Marques 
 
Responsáveis pela grande expansão do varejo, centros querem abrigar unidades 
estruturadas das redes 
 
Nos últimos cinco anos, o sistema de franquia no Brasil só cresceu. Em tudo. 
Número de redes, de unidades franqueadas e em faturamento. E a expectativa é 
que neste ano o crescimento atinja 15%, a mesma porcentagem registrada entre 
2006 e 2007. 
 
Os dados são de pesquisa elaborada pela Associação Brasileira de Franchising, em 
relação ao desempenho do sistema no Brasil no ano passado {veja quadro nesta 
página). 
 
O diretor-executivo da entidade, Ricardo Camargo, explica que uma das grandes 
razões para o bom desempenho do franchising no Brasil está no número cada vez 
maior de shoppings. 
 
"Esses centros são responsáveis pela maior expansão do varejo brasileiro", diz 
Camargo, enfatizando que a preferência dos shoppings é justamente abrigar 
unidades franqueadas. Há quase como uma prioridade para esses 
estabelecimentos. "Os shoppings preferem ter marcas estruturadas, das quais eles 
conheçam a operação", explica. 
 
Entre as vantagens da franquia em relação a um negócio próprio, está, por 
exemplo, a taxa de mortalidade, diz Camargo, de apenas 1% ao ano. E esse 
pequeno índice, diz ele, explica-se pelo cuidado com que são se-lecionados os 
franqueados: "As redes não querem apenas vender uma franquia, mas sim garantir 
a sobrevivência e a expansão". 
 
Isso mostra, diz o diretor, que o mercado está "maduro", "e isso melhora a 
performance do sistema como um todo". 
 
Outro fator vantajoso da franquia, diz Camargo, é o grande conhecimento que cada 
rede tem de seu negócio e público. "Elas fazem pesquisas constantes e por isso a 
franquia serve para diminuir prazos, em relação ao negócio próprio, porque o nível 
de informação é rápido e dinâmico." 
O franqueado também dispõe da facilidade de obter crédito para investir. Segundo 
Camargo, é comum que as redes tenham pré-cadastro com instituições bancárias a 
taxas atraentes (veja mais na página 3). 



Por fim, Camargo cita ainda como pontos fortes da franquia o suporte total dado 
pelo fran-queador aos empreendedores e a possibilidade de compra de produtos 
em grande escala, o que barateia o custo. 
 

 
 

Leia mais:  
 
Andrea da silva Benedetti 
 
"Consegui formar uma boa equipe de vendas e já vou abrir a segunda 
unidade" 
 
Andrea da Silva Benedetti tem 26 anos e há quase um ano é proprietária de uma 
unidade da rede Paralelle, de cosméticos, perfumaria e maquiagem, no Shopping 
Center 3, em São Paulo. E já está se preparando para abrir outra da mesma rede 
na Rodoviária do Tietê. No Center 3 ela tem um quiosque de 4 m2 e chefia três 
funcionários. Na rodoviária será um quiosque com 12 m2 e provavelmente quatro 
funcionários. "Tomei a decisão de abrir outro ponto porque consegui formar aqui no 
Center 3 uma equipe de vendas muito boa, que já consegue se virar sozinha". 
Andrea investiu na primeira unidade cerca de R$ 80 mil e não precisou de 
financiamento. Agora, no segundo ponto, talvez ela utilize um crédito. A vida de 
Andrea é puxada: "Hoje, por exemplo, cheguei às 11 da manhã e fico até as 19 
horas". Nos fins de semana, ela entra na escala normal da equipe, "mas estou 
sempre de prontidão para vir aqui se precisar. Não adianta, a presença do 
proprietário no ponto-de-venda é essencial para ter sucesso". Sim, é cansativo, diz 
ela. "Mas é muito prazeroso porque vejo o negócio indo bem, uso minha 
criatividade e trabalho em equipe." 

 
Leia mais: 
 
Letícia Radalc de Lucca 
 



"Usei ô PDV da empresa em que trabalhava e investi numa franquia de 
café" 
 
Cerca de R$ 300 mil foi o investimento feito por Letícia Radalc de Lucca e seu 
marido na unidade da rede de franquias Vanilla Caffe, cafeteria que também 
oferece tortas, salgadinhos, sopas, crepes, entre outros itens. 0 dinheiro foi 
conseguido num Plano de Demissão Voluntária na empresa em que trabalhava 
como analista de suporte. "Sempre tive vontade de lidar com o público, de atender 
pessoas, e naquela função isso jamais seria possível", lembra Letícia, justificando 
sua opção por um negócio próprio. Ela tem uma loja de rua no bairro do Tatuapé, 
Zona Leste, com 115m2, inaugurada em janeiro. "Vi a Vanilla Caffe numa revista e 
me interessei porque adoro café. E aí comecei a sonhar com isso", diz ela. A 
providência prática foi virar cliente da loja, "de visual moderno", por algum tempo, 
para conhecer melhor a franquia, e depois entrar em contato com os 
franqueadores. Letícia fez treinamento de duas semanas. "O que mais passo a 
meus funcionários é a consciência de que os clientes vêm aqui por causa deles, 
porque os alimentos podem ser encontrados em outro local", diz a empresária, 
enfatizando a importância que dá ao atendimento. 

 
www.portaldofranchising.com.br/ 

 
Leia mais: 
 
Franqueado não deve financiar mais de 50% do total a investir 
Maria Teresa Marques 
 
Diretor de entidade diz que prestação alta complica período sem retorno 
 
Em geral, as redes de franquias têm pré-cadastro com instituições bancárias para 
que o franqueado obtenha crédito com taxas atraentes, segundo informa o diretor-
executivo da Associação Brasileira de Franchising (ABF), Ricardo Camargo. Ele, 
entretanto, faz um alerta ao empreendedor: não financie mais do que 50% do 
capital total necessário porque existe um prazo para que o que foi investido retorne 
ao bolso do franqueado. A média de retorno, no franchising, diz ele, é de 36 meses, 
e nesse período não é recomendável que o proprietário da unidade arque com uma 
parcela muito alta de financiamento. Existem, aliás, redes que proíbem 
financiamento acima de 50%. É o caso, por exemplo, da Paralelle, franquia de 
cosméticos, perfumes e maquiagem (a rede trabalha com linhas do Banco do 
Brasil). 
 
De acordo com um dos franqueadores, João Vianna, o negócio na rede tem um 
tempo de maturação de dois anos em média. Dos produtos da rede, fazem parte 
linha se perfume masculina e feminina; cremes e sabonetes com aroma de frutas; 
linha de maquiagem (Paralelle Lumina), lançada no ano passado, desodorantes, 
cremes esfoliantes, entre outros itens. 
 
A rede é de origem brasileira e existe há quatro anos. Tem atualmente 21 pontos-
de-venda e o grande foco de investimento é a capital paulista e cidades do interior 
do Estado. Vianna faz questão de destacar que a Paralelle tem um sistema de 
gestão participativa, o que envolve reuniões frequentes com os 21 franqueados 



para que suas opiniões, reclamações e sugestões sejam ouvidas e consideradas. 3 
investimento exigido é entre R$ 70 mil e R% 85 mil nas lojas [que têm de 35 m2 a 
45 m2, e em :cerca de R$ 50 mil nos quiosques (que têm de 6 m2 a 8 m2). Esses 
valores incluem, segundo Vianna, praticamente tudo estoque inicial de produtos, 
mobiliário e taxas -, com exceção dos custos para abrir a empresa e da aquisição 
de equipamentos, como o computador. 
 
NOVA NO MERCADO 
A rede brasileira de franquias Vanilla Caffé tem apenas dois anos de 
funcionamento. Os dados fornecidos pelo franqueador Sérgio Freire são de 
crescimento: oito lojas no primeiro ano; 20 lojas no segundo; e 32 lojas 
atualmente. "Nossa meta é chegar a 50 lojas no total ainda este ano e a 100 lojas 
em cinco anos". 
 
São Paulo, Rio, Curitiba, Fortaleza, Natal, Belo Horizonte estão entre as cidades 
onde a rede investe. Este ano, a Vanilla Caffé vai entrar pela primeira vez em 
shoppings, nas cidades de Fortaleza e Belo Horizonte. O investimento é de cerca de 
R$ 250 mil em lojas com metragem média de 100 m2. 
 
www.vaniilacaffe.com.br/ 
www.paralieie.corn.br/ 
 

 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 27 abr. 2008, Oportunidades, p. 
Co1-Co4 
 


