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Segundo Ricardo Camargo, o perfil empreendedor melhorou o desempenho das franquias no 
Brasil 
 
Por dentro de umas marcas de fast-food mais conhecidas mundialmente, o McDonald´s, 
Ricardo Camargo conheceu toda a operação do franchising. Era uma época em que o mundo 
das franquias ainda transmitia incertezas ao empresário brasileiro. Ele viu a crise de imagem 
do segmento passar e o modelo ascender. Essa bagagem o credenciou ao posto de diretor-
executivo da Associação Brasileira de Franchising, a ABF, cargo ocupado desde 2004. Na 
entidade, Camargo percebe uma transformação nos candidatos a uma franquia são mais 
jovens, têm perfil mais jovem, arrojado e dispostos a encarar a gestão do negócio. Nesta 
entrevista, ele conta sobre as atuais exigências dos franqueadores e as novas oportunidades 
no País. 
 
Os problemas ocorridos até os anos 90, época em que vários empresários sofreram 
perdas no sistema de franquias, são coisa do passado? 
 
Totalmente. Passada a década de 80 e início de 90, quando o Brasil começou a conhecer o 
sistema, o segmento viveu a ascensão e crise. A euforia aconteceu pelo número de empresas 
estrangeiras que chegavam aqui. Houve problemas com o McDonald´s, Subway, Pizza Hut, 
que resultaram numa forte crise de imagem, desconfiança. Entre as marcas nacionais, também 
houve deslizes, porque muitas se concentravam mais na idéia do que no plano de negócios, na 
gestão e na metodologia.  
 
Quais fatores ajudaram o sistema a recuperar a imagem no País e ganhar a adesão 
de tantos investidores mais tarde? 
 
O recuo dessas operações infrutíferas, a aprovação da Lei 8.955, em 1994, que disciplinou o 
mercado, ajudaram muito. A recuperação do McDonald´s a partir de 2000 também estimulou 
essa nova fase. As redes se profissionalizaram e novos segmentos entraram para o sistema. 
Anos mais tarde, a ABF fechou acordos para oferecer linhas de financiamento exclusivas, 
exclusivas para alavancar a expansão do setor, o que alavanca ainda mais o setor. Hoje somos 
o quarto país em numero de redes (1.197), e o sexto em unidades franqueadas (62.584), com 
90% das marcas nacionais, um dos índices mais altos no mundo. 
 
O que mudou efetivamente no papel e no perfil dos franqueados nesse movimento? 
 
Muitos que assumiram uma franquia eram desempregados da indústria, que passaram pelos 
conhecidos planos de demissão voluntária. Sem muita opção, eles arriscavam em uma 
franquia, mesmo conhecendo superficialmente. Vários, aliás, compravam e entregavam davam 
para sua mulher como forma de ocupação. O perfil era de investidor. Hoje, é bem diferente, 
com seleção mais apurada. O franqueador quer franqueados à frente da operação. Há mais 
jovens, recém-saídos da universidade, dispostos a ter negócio próprio com uma marca já 
conhecida. A participação da mulher empreendedora também tem aumentado no Brasil, e já 
representa 35% dos franqueados.  
 
Quem deve adotar a franquia como negócio? 
 
Somente empreendedores que tenham boa capacidade gerencial e de comunicação, pois o 
crescimento de uma franquia dependerá muito dessas habilidades. É preciso que façam uma 
auto-avaliação e saibam se têm perfil motivador, com qual área possuem mais afinidade, para 
não cometerem o erro de apostar numa marca que esteja no auge, só por esse fato. E, é 
lógico, ter uma boa reserva de capital para enfrentar o período inicial do negócio, até 
conseguir o retorno do investimento, que leva em média dois anos. 
 
Quais são os segmentos que registram melhores resultados e podem abrigar novas 
unidades? 



 
O setor de educação, com redes profissionalizantes, vai muito bem devido ao aquecimento no 
mercado de trabalho em várias partes do País. As franquias de eletroeletrônicos, celulares e 
câmeras também avançam. Os serviços para carros têm crescido (vistoria de veículos, oficinas, 
lavagem). Além delas, beleza e saúde, calçados e acessórios e do turismo devem continuar a 
crescer. Mais recentemente, as franquias de assistência odontológica passaram a crescer 
muito. 
 
Como andam os processos de internacionalização de franquias brasileiras? Onde o 
Brasil é mais bem recebido e tem potencial de expansão? 
 
Até o final do ano, o Brasil deve reunir 60 empresas com operações no exterior. Eram 52 redes 
até 2007. Os mais interessados estão em Angola, Moçambique, Macau, na China, além dos 
vizinhos Argentina, Peru, Uruguai, Paraguai e México, que já é o terceiro que mais recebe as 
franquias brasileiras. No Leste Europeu, há também boas chances para nossas marcas. 
 
As marcas internacionais temem o mercado brasileiro? 
 
O Brasil voltou a atrair investidores pela capacidade de consumido.m estabilidade econômica e 
política controlada de crédito. 
 
Como vão os resultados do franchising nacional e quais são as projeções para este 
ano? 
 
No ano passado, a ABF registrou um número animador, um faturamento recorde de R$ 46 
bilhões, alta de 15,6% em relação a 2006. Foi o maior crescimento dos últimos sete anos. 
Muito desse resultado deve-se ao número de empresas que adotaram o sistema (subiu 18% 
sobre ano anterior). Cerca de 1.200 empresas usam o franchising como forma de negócio no 
Brasil. Este ano, prevemos de 8 a 9% de aumento no faturamento, e de e 6 ou 7% em 
unidades franqueadas. Em 2009, eu assumo a secretaria executiva da World Franchise Council, 
o que demonstra a força brasileira no ranking mundial. 
 



 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 27 ago. 2008, Especial Sua Empresa, p.16-17. 


