
Tip Top usa o varejo para ser gente grande 
 
Empresa investe em franquias de roupa infantil, com as quais pretende levantar quase R$ 3 
milhões em cinco anos  
 
Quando a crise econômica deu os primeiros sinais, em 2008, a Tip Top, marca de roupas 
infantis, achou que ela poderia respingar no Brasil. Para se proteger, a empresa apostou na 
abertura de lojas da marca por meio de franquias. Hoje, após um ano, a recessão não teve os 
efeitos previstos no país, mas a empresa conta com 22 franquias. 
 
Segundo Ricardo Mendes, responsável pela área de franquias e expansão da Tip Top, a 
ameaça de crise fez a companhia perceber que não poderia contar apenas com a produção. Ela 
precisava se diversificar. "A expansão para o varejo foi uma reação a uma possível recessão", 
reconhece o executivo. 
 
De acordo com Marcelo Cherto, consultor especializado em franquias, além de movimentar 
cerca de R$ 60 bilhões no país, as franquias apresentam mais pontos positivos do que as lojas 
tradicionais. Cherto acredita que o franqueado, graças ao suporte do franqueador, consegue 
gerir o seu negócio com mais tranqüilidade. 
 
Expansão 
 
Por isso, a Tip Top espera alcançar o número de 100 lojas até o final de 2013. A empresa 
fatura 33% do movimento de cada franqueado. Ao contrário de franquias que cobram os 
royalties e fundos de publicidade sobre o faturamento, a Tip Top cobra o valor sobre a compra 
de mercadorias. Na avaliação de Mendes, esse tipo de cobrança facilita o negócio porque o 
próprio franqueado define quanto será sua margem de lucro. 
 
A taxa de franquia cobrada pela empresa é de R$ 30 mil, o que gerou receita de R$ 600 mil 
neste ano, já que duas das 22 lojas são próprias. Com a expansão até 2013, a empresa 
pretende abocanhar mais R$ 2,4 milhões.  
 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 15 dez. 2009, Primeiro Caderno, p. 31. 
 
 
 


