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Histórias já consagradas e outras prontas para iniciar uma trajetória de sucesso. A Rio 
Franchising Business 2008, feira que vai reunir entre 30 de outubro e 1º de novembro 160 
expositores, no Riocentro, Rio de Janeiro, é um retrato do amadurecimento do mercado de 
franquias.   
 
Iniciados há 20 anos, os negócios no segmento já reúnem 1.200 marcas no país, somaram em 
2007 um faturamento de R$ 46 bilhões e crescem acima de 15% ao ano. O Rio de Janeiro 
conta com uma centena de franqueadoras e cada vez mais tem atraído empresas de outras 
regiões interessadas em fazer negócio no Estado, que já soma um faturamento de R$ 8,5 
bilhões.   
 
"O sistema de franquia tornou-se uma solução gigantesca para o varejo. De cada oito 
franquias que abrem só uma fecha antes dos cinco anos. Já nos empreendimentos de carreira 
solo a taxa de mortalidade é de 50%", resume Beto Filho, presidente da Associação Brasileira 
de Franchising - seccional Rio de Janeiro, promotora do evento. Ele próprio é um franqueador 
da marca Astral Saúde Ambiental, rede de controle pragas em ambiental industrial que soma 
52 franquias no país e uma em Portugal.   
 
O setor de alimentação lidera o número de marcas e também é presença forte na feira. No 
topo da lista das redes consagradas está a Brazil Fast Food Corporation (BFFC), dona da marca 
Bob's, administradora da operação KFC no Brasil e que no início do mês anunciou a aquisição 
de 60% da Internacional Restaurantes do Brasil (IRB), a maior franqueada Pizza Hut no país. 
Na feira a empresa apresenta a sua estratégia multimarcas que inclui ainda a rede "In boca al 
Lupo Café", adquirida junto com a IRB e que possivelmente será apresentada ao mercado 
fluminense.   
 
Segundo Flávio Maia, diretor de desenvolvimento e franquias da BFFC, a diversificação gera 
ganhos de escala e segmentação de mercado com marcas que não competem entre si. A 
expectativa para a feira é realizar contatos para expandir as diferentes bandeiras. O modelo de 
franquias da KFC ainda está sendo formatado com base na experiência de um ano de 
administração das quatro lojas próprias da rede.   
 
"Estamos construindo mais cinco lojas próprias para entender a operação da KFC desde o 
começo, para só então definir o modelo da franquia que devemos lançar em 2009", diz Maia. A 
expansão da Hut em São Paulo também está em definição. Já para o Bob's, que desde a 
aquisição pela BFFC, em 1996, saltou de 70 para 622 lojas, a meta é chegar a 1 mil pontos de 
venda em 2010. Para 2008 a expectativa é de um crescimento de 20%.   
 
A La Mole também lança um novo formato na feira em substituição ao modelo de franquia 
baseado no financiamento de longo prazo a funcionários da rede com perfil empreendedor, 
como gerentes e chefes de cozinha. Desde 2003, foram três novas franquias e sete conversões 
de restaurantes próprios. Agora a empresa aposta no modelo tradicional em busca de 
empreendedores que queiram investir seu capital e operar diretamente restaurantes da rede 
que soma hoje dez franquias e cinco unidades próprias.   
 
Com um modelo diferenciado de fast food, a Subway tem planos ambiciosos: somar até 2012 
cem novas franquias às 162 lojas que tem hoje. No Rio são dez unidades franqueadas e a 
expectativa é captar nove oportunidades de negócio durante a feira.   
 
Uma tendência que poderá ser observada na feira é aproximação da indústria com o varejo, 
como a Frangos Rica e a Kibon. Esta última encontrou seu caminho por meio da parceria com 
os empresários Ivan Pereira de Almeida e Armando Queiroz, ex-franqueados da La Basque que 
criaram uma rede própria de sorveterias. Da parceria surgiu a Ice Mellow, criada para dar 
visibilidade a marca Kibon e para a qual foi convertida a rede própria dos dois empreendedores 
que operava com produtos Nestlé.   
 



A Ice Mellow foi apresentada na edição do ano passado da feira, em que foram captadas 8 das 
17 franquias existentes. A expectativa para esta edição é iniciar negócios para outras 8 
franquias no Estado, cujas lojas têm apresentado faturamento acima da média da rede. A 
meta é chegar ao final do ano com 24 lojas.   
 
Com um forte apelo para empreendedores que estão em busca de um negócio que foge de 
setores saturados como alimentação e ensino, o Grupo Fitta volta à feira a marca Fitta Câmbio 
e Turismo. Lançada em outubro do ano passado, a rede de franquias já conta com 32 unidades 
(além de dez próprias) que operam câmbio, cheques eletrônicos de viagens e remessas para o 
exterior. Já estão em atividade 16 unidades e as demais em implantação. A maior parte está 
no Norte e Centro-Oeste, já que o Grupo Fitta tem origem no mercado de ouro e já tinha forte 
logística nestas regiões. Agora quer garantir oito franquias na feira do Rio.   
 
O lema é o mercado legal de câmbio, pois as franquias atuam como mandatárias da Fitta 
DTVM, autorizada pelo Banco Central a operar no mercado de câmbio. "Nos últimos três anos, 
intensificaram-se as ações do Ministério Público, da Polícia Federal e da Receita Federal que 
aceleraram a formalização do mercado. O Banco Central também desburocratizou as regras de 
atendimento ao mercado de massa e essa conjuntura criou o terreno fértil para a disseminação 
da atividade de câmbio legal para atender a demanda do bem", diz Rodrigo Macedo, diretor 
administrativo do Grupo Fitta.   
 
O custo fixo é baixo, em unidades que variam de 4 metros a 100 metros quadrados em três 
formatos. O modelo corporativo opera de forma semelhante a um "home broker" e dá direito a 
parcerias com agentes turísticos como hotéis e agências de viagem. Os "corners" são 
quiosques que podem ser instalados em shoppings e por fim vêm as lojas convencionais a 
partir de 15 metros quadrados. A Fitta garante o abastecimento de moeda e a recompra. E o 
royalty é de 1% em função dos altos valores das transações e do baixo spread - o tíquete 
médio da clientela é de US$ 1,2 mil e o faturamento gira em torno de US$ 1,2 milhão. 
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29, 30 e 31 ago. 2008, Pequenas e Médias 
Empresas, p. F8. 


