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Objetivo da controladora IMB Têxtil é garantir fortalecimento da marca e aumento de 100% no 
preço médio das peças 
 
É com um crescimento de quase 100% que a Puket, marca da IMB Têxtil, trabalha como meta 
para os próximos dois anos. A empresa encerra 2009 com 91 franquias em operação. Para 
2011, a previsão é de 160 lojas. A expansão da marca começou há sete anos, quando os 
irmãos Adolfo e Cláudio Bobrow resolveram expandir a empresa, mas não tinham caixa 
suficiente para investir em lojas próprias, para a circulação de suas meias e sapatilhas. Diante 
do quadro, os dois optaram pelas franquias que não apenas deram fôlego para a expansão 
como fortaleceram a marca e elevaram o preço médio dos produtos. 
 
Inicialmente um franqueado Puket desembolsa cerca de R$ 300 mil, o que não inclui obras no 
ponto de venda. O valor é considerado baixo para esse tipo de investimento, segundo 
Fernando Leite Perri, vice-presidente da Associação Brasileira de Franquias (ABF). Mesmo 
sendo baixo, o movimento rende um caixa expressivo para a marca. Cinco anos depois da 
primeira franquia, a Puket contabiliza R$ 40 milhões em taxas de franqueados. O diretor 
comercial da empresa, Carlos Eduardo Padula, afirma que a idéia era crescer sem 
necessariamente aumentar o investimento. "Abrimos a primeira loja própria e tocamos por um 
ano. Quando vimos que o projeto estava maduro, começamos as franquias", explica. 
 
Para Perri, vários aspectos fazem do modelo interessante. Com a franquia, segundo ele, é 
possível abrir várias lojas em diversos locais em um curto espaço de tempo. Um movimento 
que demandaria um alto investimento, muitas vezes associado a altas taxas de juros de 
empréstimos bancários. "Com franquias, o investimento é pequeno e a expansão, rápida. Você 
consegue reforçar a marca no mercado", afirma Perri. Um efeito que os irmãos Bobrow 
também esperavam ter. 
 
Com o fortalecimento da marca, a IMB Têxtil conseguiu agregar valor ao seu produto. O preço 
médio por peça, que era de R$ 2,59, passou a ser R$ 5,90, segundo a empresa. "Antigamente, 
as meias saíam prontas das máquinas de tecelagem. Hoje elas passam em média por mais 14 
operações de apliques e customização", afirma Padula. Com 400 funcionários, a fábrica 
atualmente produz 14 milhões de pares por mês. Outra parte da produção, que vai de lingeries 
a pijamas, é terceirizada. Desde que lançou sua rede de franquias, a produção mensal da 
tecelagem aumentou em 4 milhões de pares. Apesar das 91 lojas, apenas 20% da produção 
anual é destinada às franquias. Os outros 80% vão para lojas multimarcas que, desde 1988, 
revendem peças da empresa. 
 
Por todo o lado 
 
Investindo na imagem e na expansão de franquias pelo país, a idéia é, a cada ano, inaugurar 
mais 30 lojas. Com faturamento médio de R$ 70 mil por mês, as franquias movimentam 
anualmente R$ 76 milhões. Em 2010, a estimativa é que esse número cresça para R$ 120 
milhões. Até hoje, a empresa administra sua primeira e única loja modelo. Segundo Padula, o 
objetivo das 160 lojas até 2011 será cumprido. Esse otimismo, segundo ele, se deve ao fato 
de a mortalidade entre as franquias ser de apenas 3% ao ano. O número, segundo dados do 
Sebrae, é muito inferior ao das micro e pequenas empresas no Brasil, que gira em torno de 
49,4% em até dois anos. 
 
O percentual de 3% também é quanto o franqueado paga em royalties e fundo de marketing 
ao franqueador todo o mês. Ou seja, cerca de R$ 2,3 milhões que garantem capital de giro aos 
cofres da IMB Têxtil. 
 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 15 dez. 2009, Primeiro Caderno, p. 30. 
 
 
 


