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Na contramão da crise econômica, o setor de franquias parece surfar na onda dos bons 
negócios, tanto que aumentou expressivamente a procura por esse tipo de investimento no 
primeiro trimestre deste ano, em relação ao do ano passado, devido à enxurrada de executivos 
e pessoas que com a perda do emprego resolveram buscar seu próprio negócio. A Franchise 
Store, do Grupo Cherto, neste semestre comercializou 52% mais lojas do que no mesmo 
período do ano passado. A empresa representa cerca de 50 marcas de franquias e disse ter 
superado a meta para o período. 
 
Segundo a Associação Brasileira do Franchising (ABF), ano passado o setor foi responsável por 
um faturamento de R$ 55 bilhões. A ABF prevê que o faturamento cresça 13% este ano, sendo 
um dos destaques as franquias de alimentação, que no ano passado cresceram 20%. Um 
exemplo é o da rede Bob's, em que no primeiro trimestre deste ano, ante 2007, a procura de 
franqueadores cresceu 10%. A gigante de fast-food tem planos para ultrapassar 700 unidades 
no Brasil, ou seja, abrir mais 90 unidades este ano. 
 
De acordo com Filomena Garcia, sócia diretora do Grupo Cherto, o objetivo da loja Franchise 
Store era comercializar 200 novas franquias em 2009. "Mas acredito ultrapassar este número, 
pois já vendemos 55 franquias neste trimestre. O investimento oscila entre R$ 250 mil e R$ 
350 mil, mais o gasto com o ponto-de-venda. Cerca de 80% destes novos empreendimentos 
são shopping centers." 
 
"Hoje recebemos uma média de 12 candidatos por dia que querem seu próprio negócio, a 
maioria é de ex-executivos. Hoje a média de candidatos para um contrato de franquia é de 48 
pessoas. Há 5 anos a média era de 250. Houve melhorias no sistemas e os franqueadores são 
quem tem mais experiência", ressalta. 
 
Na rede de franquia de alimentação Bob's, o objetivo de Marcello Farrel, diretor da Divisão de 
Marcas do Bob's é somar às 660 lanchonetes mais 90 pontos. "Vamos investir R$ 37 milhões 
para crescer 15%. É bem agressivo. Os fast-food estão sempre lotados, pois absorvem uma 
fatia maior da sociedade. Observo uma convergência para o fast-food, que apresenta 
qualidade, marcas tradicionais e preços. Como não crescer?", reflete. 
 
Farrel diz que na média um franqueado do Bob's possui 3,3 pontos-de-venda, o que considera 
uma média alta. "Isto mostra que nossa penetração nas praças é muito alta. Nossa estratégia 
para expandir é entrar nas capitais e abrir frentes em cidades de interior com menos de 100 
mil habitantes." 
 
Para chamar a atenção do cliente, Farrel ressalta que a rede faz três campanhas nacionais de 
seus produtos e destinará verba para reformas de suas lanchonetes. "Acabamos de fazer 
alteração na manifestação visual, à qual denominamos 'atmosfera de impacto'. Mudamos mais 
as cores e ainda deixamos os ambientes mais agradáveis ao público", afirmou. 
 
Outro exemplo de crescimento é a rede Fran's Café, que em 2009 prevê inaugurar 20 novas 
lojas, de acordo com Henrique Ribeiro, sócio diretor da rede. Segundo ele, "o Fran's Café 
obteve faturamento de R$ 40 milhões em 2008, crescimento de 19% ante 2007. Hoje a rede 
possui 117 lojas. 
 
Crescimento 
 
Na visão de Enzo Donna, da ECZ Consultoria, além do desemprego, há outros motivos para o 
aquecimento do mercado de franquias este ano, principalmente na área de alimentação. 
"Restaurantes mais sofisticados perdem fregueses para redes de fast-food, que cresceram no 
primeiro trimestre deste ano de 5% a 8%. É um bom motivo para buscar uma franquia", disse. 
Para ele, comer fora de casa é visto como lazer, principalmente pela classe C. "Eles 
disponibilizam o dinheiro para o lazer mais barato. Geralmente, ir ao cinema e comer em um 
shopping." Na visão do especialista, no ramo de alimentação o maior crescimento deve 



acontecer nas empresas cujo tíquete varie de R$ 6,5 a R$ 24. O que for acima disso não 
deverá crescer. 
 
Para a ABF, o mercado deverá começar a deslanchar a partir deste mês, e a expectativa é a 
abertura de até cinco mil novos pontos de franquia em 2009. "Com a crise mundial, os pontos 
para a instalação de novos empreendimentos fica mais baratos. A procura por novos negócios 
gira na casa de 25%", afirma Ricardo Camargo, diretor executivo da ABF. Segundo a ABF, 200 
novas empresas adotaram o modelo de franquias ao longo do ano passado, o que ajudou a 
somar 72 mil unidades franqueadas em todo o Brasil. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 3 abr. 2009, Primeiro Caderno, p. A8. 
 
 


