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As empresas que se expandem por meio de franquias estão aproveitando o bom momento da 
economia: houve crescimento de 24,48% no faturamento das redes no primeiro trimestre 
deste ano em relação a igual período do ano passado. A expectativa para o segundo trimestre 
é de 11,95% de aumento, seguindo o mesmo padrão de comparação. A base comparativa é 
robusta, já que o faturamento das redes em 2007 somou R$ 46 bilhões, aumento de 15,6% 
em relação a 2006, segundo levantamento da Associação Brasileira de Franchising (ABF). O 
destaque ficou por conta dos segmentos de acessórios pessoais e calçados, alimentação, 
hotelaria e turismo e informática e eletrônicos. Negócios nesses setores demandam 
investimentos entre R$ 70 mil e R$ 390 mil.  
 
Realizada em parceria com o Programa de Administração de Varejo (Provar), da Fundação 
Instituto de Administração (FIA) e a Felisoni & Associados, a pesquisa avaliou os resultados a 
partir de uma a mostra de 61 redes de franquias. Para a ABF, os motivos principais desse 
desempenho foram o bom momento da economia brasileira e o aumento significativo (18,2%) 
de empresas que ingressaram na associação ou adotaram em 2007 o sistema de franquia 
como estratégia de desenvolvimento. Em 2006, a associação contabilizava 1.013 redes; em 
2007, havia 1.197. Levando em conta os últimos dois anos, o aumento das marcas brasileiras 
alcançou o índice de 23%.  
 
Os dados oferecem aos empresários do setor de franchising oportunidade de conhecer o 
desempenho de seu segmento no que se refere à competitividade e crescimento. “Antecipar a 
performance do setor significa, para os empresários, maior flexibilidade em suas estratégias e 
mais dinamismo em seus negócios”, afirma Ricardo Camargo, diretor executivo da ABF.  
 
Calçados.  
O principal destaque da franquia foi o segmento de acessórios pessoais e calçados. Segundo a 
pesquisa, o bom desempenho se deve ao aumento da exportação e também à entrada de 
novas marcas no sistema, entre elas Carol Gregori, Dumond, Fast Runner, Victor Hugi e Triton 
Eyewear. O setor registrou acréscimo de 40% no número de marcas, 24,4% no faturamento e 
23,1% no número de unidades presentes no mercado. Contribuíram significativamente para o 
crescimento do faturamento desse setor Via Uno, Santa Lola e It Beach.  
 
Carol Gregori, uma das estreantes, já conta com uma unidade franqueada e prevê a abertura 
de mais duas lojas até o final do ano. A marca é especializada em bijuterias e já está no 
mercado há cinco anos. “Nosso foco inicial é a expansão por lojas de rua em São Paulo, mas 
analisaremos propostas para outras regiões também. É fundamental que o candidato seja do 
sexo feminino”, afirma Gilberto Massarente, consultor da franquia. A produção continua 
centralizada e os franqueados irão revender as peças em suas localidades.  
 
Outro segmento que cresceu acima da média nos três parâmetros analisados pelo estudo da 
ABF foi o de alimentação. Tradicionalmente apontado como promissor, o setor faturou 17% 
mais, o número de redes cresceu 22,3% e o de unidades, 11,3%. Foi apurado ainda um 
aumento de 11,36% no número de lojas no primeiro trimestre de 2008 e de 22,39% no 
faturamento, se comparado a igual período de 2007. A previsão é de que esse segmento 
obtenha um faturamento 26,58% maior no segundo trimestre deste ano, sobre igual período 
de 2007.  
 
Holdings.  
O crescimento das empresas do setor tem resultado na formação de holdings, como a da 
Spedini Trattoria Expressa, que viu seu faturamento aumentar 17,5% no primeiro trimestre de 
2008, em comparação com o mesmo período do ano passado. A empresa já contava com a 
marca Kardápio, que deve iniciar sua expansão por franquia na feira ABF Franchising Expo do 
ano que vem. Além disso, o grupo investiu, em 2001, em uma unidade franqueada da Chef 
Vergè e, em 2003, outra da 10 Pastéis, completando o mix de produtos das outras duas 
empresas.  
 



“Permanecemos dentro do segmento que já temos familiaridade e equilibramos o fluxo de 
caixa, já que as duas primeiras redes são focadas em refeições e as demais, em lanches. Mas 
nosso carro-chefe continua sendo a Spedini”, afirma Romano Fressato Neto, gerente comercial 
e de expansão dessa rede de massas.  
 
O executivo faz coro com os técnicos da ABF ao justificar os bons resultados do segmento de 
alimentação ao longo dos anos e garante que ainda há muito mercado a ser explorado. “A 
população faz, cada vez mais, suas refeições fora de casa. O aumento do poder aquisitivo, 
somado à dinâmica da vida moderna, exigindo que homens e mulheres trabalhem fora para 
manter o lar e pagar as contas, são os grandes responsáveis pelo crescimento do faturamento 
do segmento”, afirma Fressato.  
 
Outro setor que aparece com destaque nos índices de crescimento do franchising é o de saúde 
e beleza, sendo apontado como promissor por consultores. A preocupação com o bem-estar é 
cada vez maior, principalmente em grandes cidades. O resultado disso foi faturamento, em 
2007, 10,5% maior do que no ano anterior e aumento de 24,7% no número de redes, índice 
acima da média geral.  
 
Inovação.  
Uma das estreantes no modelo de franchising é a Oligoflora, empresa que aposta na 
oligotecnologia, procedimento marcado pelo uso de oligoelementos (micronutrientes) para 
corrigir e reequilibrar o metabolismo. Em um ano, já foram abertas 19 unidades. A marca já 
está há 11 anos no mercado e pretende chegar ao fim de 2008 com 35 estúdios abertos. 
Segundo Iram Torquato, presidente da Oligoflora a previsão é possível de ser implementada, 
apesar de ambiciosa, em função da grande procura de candidatos.  
 
A intenção é crescer, nesse primeiro momento, com foco no Sudeste, mercado considerado 
estratégico para a divulgação da marca, para, a partir do segundo semestre deste ano, buscar 
franqueados nas demais regiões. “Esse mercado é latente, a procura é muito grande, 
principalmente por mulheres investidoras”, complementa Torquato.  
 
É o caso de Aline Ferreira, que abriu unidade no Rio de Janeiro em fevereiro deste ano. Ela 
estava em busca de um negócio na área, mas que tivesse um produto inovador. “A Oligoflora 
não é uma clínica de estética puramente, pois trata tanto da parte interna quanto externa. A 
possibilidade de participar da construção do nome da empresa no mercado carioca me atraiu”, 
diz Aline. A franqueada tem intenção de abrir mais uma unidade.  
 
Internet.  
A rede de franquias de marketing e soluções para internet Magoweb também está inserida em 
segmento bastante promissor — o de informática. A empresa começou a franquear em agosto 
do ano passado e já tem dez unidades. Até o fim do ano, a expectativa é de se construir uma 
rede com 35 empresas franqueadas. “Cada vez mais, as pessoas têm computadores em casa e 
acesso a internet, escola e universidades foram informatizadas e o comércio eletrônico vem 
crescendo a passos largos”, afirma Ãtila Genehr, sócio-gerente da Magoweb. No ano passado, 
o segmento cresceu 20,4% em faturamento, segundo os dados da ABF.  
 
Outro segmento que teve crescimento em destaque foi o de hotelaria e turismo, que se 
beneficiou com a queda do dólar e com o aumento do crédito, registrando crescimento de 
faturamento e no número de redes acima da média — 17,6% e 11,5%, respectivamente. A 
Experimento, agência de intercâmbios, implantou sua primeira franquia em 1998 e hoje atua 
em 11 estados, com nove lojas próprias e 14 franqueadas. Para este ano, a perspectiva é 
conquistar mercados como o das cidades de Cuiabá, Campo Grande, Fortaleza e Vitória no 
Espírito Santo. A empresa cresceu 35% de 2006 para 2007 e espera crescimento de 40% em 
2008. 
 
 
Leia mais: 
 
Feira reunirá 220 expositores 



Renata Leite  
 
Cerca de 220 expositores estarão reunidos na 17ª ABF Franchising Expo, que acontece entre 
os dias 25 e 28 deste mês, no Expo Center Norte, em São Paulo. O evento é ideal para 
empreendedores que desejam ingressar para o mundo das franquias e ainda não sabem em 
qual negócio investir. Com 16 mil metros quadrados, a feira deve atrair 32 mil visitantes e 
gerar aproximadamente R$ 26 milhões em negócios, segundo estimativas dos organizadores.  
 
Organizada anualmente pela Associação Brasileira de Franchising (ABF), na Franchising Expo, 
o público encontrará oportunidades de investimento em praticamente todos os segmentos da 
economia. Além dos expositores nacionais, haverá também 13 delegações internacionais. 
Entre os países representados estão Ãfrica do Sul, Argentina, Colômbia, Equador, Estados 
Unidos, Espanha (que trará seis redes interessadas em expandir suas marcas no País), Grécia, 
Guatemala, México, Peru, Portugal e Rússia.  
 
Novos e antigos expositores vão se encontrar na ABF Expo. Entre as empresas que participam 
pela primeira vez da feira estão Cônicos, Fredíssimo, Parmalat, Ice Mellow, Mini Kalzoni, 
Risotto Mix, Contém 1G, Grupo Fitta, Bar Devassa, Sorridents e Sigma. Estarão presentes 
também redes tradicionais, como MR. Sheik, Puket, Restaura Jeans, Mahogany, China in Box, 
CAN, Magoweb, Showcolate, Spoleto, Fisk, Habib’s, Bob’s e Wizard.  
 
Paralelamente à exposição, os participantes terão acesso a cursos voltados para quem tem 
interesse em investir. Os temas são “Avaliando a franquia do seu sonho”, “Como avaliar seu 
perfil emprendedor e obter sucesso”, “Cuidados ao montar a empresa”, “Sustentabilidade 
como diferencial na escolha da franquia”, “Aspectos jurídicos da franquia” e “Como escolher e 
negociar pontos comerciais”. 
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RAIO X - Fonte: empresas e Thais Helena de Lima Nunes, professora da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC- Rio) e consultora do Sebrae/RJ (risco) 
 
EXPERIMENTO 
Negócio: agência de turismo  
Investimento inicial: entre R$ 100 mil e 150 mil  
Taxa de franquia: de R$ 10 mil a 20 mil 
Taxa de royalties: não cobra  
Taxa de publicidade: não cobra  
Faturamento médio anual: de US$ 300 mil (primeiro ano) a US$ 400 mil (segundo ano)  
Margem de lucro: 8%  
Número de funcionários: 1 ou 2  
Área: 60 metros quadrados  
Risco: baixo, pois tem alta demanda e adapta a oferta de produtos de acordo com a oscilação 
da moeda. 
 
OLIGOFLORA 
Negócio: estúdio de estética funcional 
Investimento inicial: de R$ 70 mil a R$ 150 mil 
Taxa de franquia: R$ 35 mil  
Taxa de royalties: 6%  
Taxa de publicidade: 4%  
Faturamento médio mensal: R$ 25 mil 
Margem de lucro: 40%  
Número de funcionários: 5  
Área: 100 metros quadrados  
Risco: baixo, pois tem um produto inovador em um mercado aquecido. 
 
SPEDINI TRATTORIA EXPRESSA 



Negócio: restaurante de massas  
Investimento inicial: entre R$200 mil (shopping) e R$ 390 mil (rua) 
Taxa de franquia: entre R$ 40 mil (shopping) e R$ 55 mil (rua)  
Taxa de royalties: 5%  
Publicidade: 2%  
Faturamento médio: R$ 75 mil  
Margem de lucro: de 14% a 20%  
Número de funcionários: mínimo de 13 
Área: de 30 metros (shopping) a 150 metros quadrados (rua)  
Risco: médio, pois há concorrentes fortes no mercado. 
 
CAROL GREGORI 
Negócio: loja de bijuterias  
Investimento inicial: R$ 75 mil  
Taxa de franquia: R$ 18 mil  
Taxa de royalties: 5% do faturamento 
Taxa de publicidade: não cobra  
Faturamento médio mensal: R$ 10 mil 
Margem de lucro: 30%  
Número de funcionários: 1  
Área: 40 a 60 metros quadrados  
Risco: médio, pois há muitos concorrentes no mercado, com produtos similares. 
 
MAGOWEB 
Negócio: prestação de serviços de marketing e soluções para internet 
Investimento de inicial: R$45 mil  
Taxa de franquia: R$35 mil  
Taxa de royalties: 5%  
Taxa de publicidade: 2%  
Faturamento médio mensal: R$ 35 mil 
Margem de lucro: 32%  
Número de funcionários: somente o franqueado  
Área: 40 metros quadrados  
Risco: baixo, pois o investimento inicial é baixo e a demanda, crescente. 
 
SERVIÇO 
 
- Experimento, 
Oxx-11-3706-7122  
- Oligoflora, 
Oxx-17-4009-9700  
- Spedini Trattoria Expressa, 
Oxx-41-3362-5522 ou 
www.spedini.com.br 
- Carol Gregori,  
Oxx-11-5052-6602 
- Magoweb,  
www.mogoweb.com 
- Thais Helena de Lima Nunes  
thais@ind.puc-rio.br 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 2 jun. 2008. Seu Negócio, p. B-18. 


