




"No começo tudo é novo e com-
plicado, tive de recorrer muitas ve-
zes aos consultores da rede. Eles
davam as idéias, como a busca de
metas mensais de crescimento,
mas eu tinha que pôr em prática e
fazer mais", afirma. Roque passou
a estabelecer metas diárias de ven-
das e quando observava que os re-
sultados estavam abaixo do espe-
rado, não se intimidava. Pegava
uma bolsa térmica e saía pelas ru-
as promovendo a degustação dos
produtos, fazia panfletagem em
prédios, lojas e bancos da região e
deixava sacolas comfolders pro-
mocionais em bancas de jornal. Os
resultados não demoraram a apa-
recer. "Da média dos 30 dias do
mês, hoje eu bato as metas em 23",
revela. "Em janeiro de 2010 as ven-
das foram 28% maiores em relação
ao mesmo período de 2009, e o Na-

tal, 50% melhor que no ano ante-
rior." Com menos de dois anos de
operação, Roque já aparece na lis-
ta das lojas mais rentáveis entre as
750 franquias da Cacau Show, se-
gundo o franqueador.

Apesar do pouco tempo de mer-
cado, Roque é o exemplo do perfil
de empreendedor que começou a
ganhar expressão dentro das re-
des: boa formação cultural, muita
informação do setor, disposição pa-
ra crescer e boa gestão administra-
tiva. São empresários com essa
descrição que as franquias querem
ter como parceiros. Candidatos é
que não faltam. Só o portal da As-
sociação Brasileira de Franchising
(ABF) recebe mais de 90 mil visitas
por mês, a maioria de gente dispos-
ta a abrir uma franquia. O que des-
perta o interesse de um número tão
grande de pessoas é, sem dúvida,
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O QUE A REDE
ESPERA DE UM
FRANQUEADO?
Buscamos pessoas
que tenham o
empreendedorismo
na veia, dispostas
a trabalhar e não
apenas investir

QUAIS OS
FATORES QUE
CONTRIBUÍRAM
PARA O
CRESCIMENTO
DA REDE?
Não nos
preocupamos em
ganhar dinheiro
vendendo franquia.
Nós queremos
vender chocolate.
Oferecemos uma
relação custo/
benefício boa para o
consumidor e para
o franqueado, com
um mix de produtos
bem diversificado,
de qualidade
reconhecida, a
preços acessíveis

QUAIS AS
EXPECTATIVAS
PARA O FUTURO?
Deveremos chegar
a mil franquias
neste ano — 300 a
mais que em 2009.
O foco são as
cidades com mais
de 30 mil habitantes



o ritmo de expansão do franchi-
sing. "Nos últimos três anos, o se-
tor cresceu mais de 50%, bem aci-
ma da média do PIB do país, e de
2002 para cá o mercado dobrou de
tamanho", ressalta Ricardo Bo-
meny, presidente da ABF. Em 2009,
as 1.460 redes, que somam mais de
8o mil unidades, alcançaram um fa-
turamento de R$ 63 bilhões. As es-
timativas para 2010 são de um in-
cremento da ordem de 15%" (veja
os gráficos nas págs. 56 e 57).

O crescimento não se restrin-
ge apenas às redes recém-chega-
das ao mercado. Entre as bandei-
ras que mais abriram lojas segun-
do o Guia de Franquias, publi-
cado pela revista Pequenas
Empresas & Grandes Negó-
cios, estão marcas veteranas, co-
mo O Boticário e Localiza, com
décadas de experiência, e outras
mais jovens, porém consolidadas,
como Cacau Show, Hering e Via
Uno. Por esse motivo e também
pelo fato de estarem abrigadas
nos cinco setores que mais cres-
cem (alimentação, beleza, moda,
calçados e serviços)elas mere-
cem destaque nesta reportagem.
Foram abordados os casos de
franqueados mais lucrativos.

O setor vive uma expansão ace-
lerada, parece ter fôlego para cres-
cer ainda mais nos próximos anos.
O crescimento deverá ocorrer em

Nos próximos
anos a
expansão
se dará em
direção
ao Norte,
Nordeste e
Centro-Oeste

direção aos pequenos e médios municípios do Sudes-
te e do Sul, em razão da saturação do mercado em
grandes metrópoles como São Paulo, Rio de Janeiro
e Porto Alegre, e para as regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste.

"Nas grandes cidades ainda há espaço para novos
formatos de lojas, menores ou no modelo quiosque,
instaladas em supermercados ou pequenos centros
de compra. As versões tradicionais devem ganhar es-
paço com a abertura de novos shopping centers", afir-
ma Osvaldo Moscon, gerente executivo de canal de
vendas de O Boticário. O cenário é realmente favorá-
vel. Segundo a Associação Brasileira de ShoppingCen-
ters, 19 novas unidades serão inauguradas em 2010,
três a mais do que em 2009. Em média, 75% das lojas
das praças de alimentação são franquias, o que sina-
liza muito espaço a ser preenchido.

CENÁRIO POSITIVO
Na visão dos especialistas, vários são os fatores

que têm contribuído para o crescimento do franchi-
sing no Brasil, entre eles, o amadurecimento do se-
tor em mais de cinco décadas de operação; a queda
das taxas de juros que levou grandes investidores a
buscar alternativas mais rentáveis do que o investi-
mento em títulos públicos, provocando a compra de
várias lojas de uma só vez; a percepção por parte do
empreendedor de que está investindo em um negó-
cio de menor risco, atrelado a marcas já conhecidas,
com know-how desenvolvido, além da chegada de
novas bandeiras ao mercado — 8o apenas em 2009.
Mas não é só. "O mundo está olhando o franchising
como uma oportunidade de a indústria se aproximar
do seu consumidor com um canal exclusivo de ven-
da, e para que as grandes cadeias de varejo cresçam
em outros mercados com novos formatos de lojas,
como vem acontecendo com a rede Carrefour na Eu-
ropa", diz Marcos Gouvêa de Souza, diretor-geral da
GS&MD, consultoria especializada em varejo. "No
Brasil não é diferente. Um bom exemplo é o da Al-
pargatas, com a abertura de lojas exclusivas Havaia-
nas, via franquia."

Além disso, o país está na mira dos investidores es-
trangeiros. Ao contrário de outras décadas, eles pas-
saram a bater à nossa porta dispostos a implantar su-
as marcas. Paralelamente, o setor começou a atrair le-
vas de executivos com experiência e potencial de
investimento, frutos de processos de desligamentos
voluntários ou de demissões decorrentes da fusão de
várias empresas.

Com um panorama tão positivo, não é difícil acre-
ditar que o caminho para o sucesso seja curto. Pu-
ro engano. "Não existe negócio com risco zero e é
uma grande ilusão achar que a franquia caminhará
sozinha", afirma o especialista Marcelo Cherto, CEO
do Grupo Grow Biz. Apesar do grande número de
informações disponíveis na internet, da possibili-
dade de avaliar um negócio em pleno funcionamen-



to, do aumento do nível de escolaridade dos candi-
datos, muitos empreendedores ainda se deixam le-
var pela emoção do primeiro negócio. Segundo o
americano Erwin J. Keup, autor do livro The Fran-
chising Bible (A bíblia das franquias, em tradução
livre), normalmente um franqueado não entende o
que está comprando. "Acha que está levando uma
pá e só precisa cavar para achar o tesouro", compa-
ra. "A maioria ignora que para ganhar dinheiro com
franquia é preciso trabalhar muito."

Franquia, garantem os consultores, não é apenas
investimento. Não basta perguntar quanto custa. E
preciso somar afinidade com o ramo, disposição pa-
ra cumprir jornadas que muitas vezes avançam pe-
los fins de semana e feriados, ter a certeza de que de-
seja estar à frente do negócio, ter bons conhecimen-
tos de administração e espírito empreendedor.
"Mesmo assim, as chances de desanimar são gran-
des e crescem quando o franqueado não tem suas ex-
pectativas atendidas", avisa Filomena Garcia, sócia
da Franchising Store, revenda de franquias com 67
marcas no portfólio.

De acordo com ela, a mágica do franchising é que,
com tantas bandeiras à disposição, o candidato pode
achar a que mais se adapte ao seu 'manequim'. Ou se-
ja, a que melhor combine com as suas expectativas de
investimento e prazo de retorno — não adianta so-
nhar em ficar rico com uma loja do Habibs, por exem-
plo, se as economias não chegam a R$ 300 mil (a pro-
pósito, uma franquia da marca custa até R$ 1,4 mi-
lhão). Ou, ainda, com a sua vontade de crescer com
mais de uma loja ou de tocar ávida com um único pon-
to. "A ordem é pesquisar muito, conversar com fran-
queados, bombardear o franqueador com perguntas,
esmiuçar os números e resultados, saber sinceramen-
te se você está disposto a aceitar e a seguir as regras
do jogo e, principalmente, estar consciente de que um
manual não resolve o trabalho", diz a consultora.

MÃO NA MASSA
O empresário Carlos Pusch, 40 anos, dono de

dez franquias da rede O Boticário, na Grande São
Paulo, descobriu a necessidade de fazer mais do
que manda a receita, ainda na adolescência. Aos
15 anos, quando trabalhou de vendedor extra de
fim de ano em uma das lojas da rede, percebeu que
o caixa girava rápido, os produtos tinham boa acei-
tação, mas a clientela exigia muita atenção no aten-
dimento. Quando, aos 17 anos, com US$ 40 mil —
o equivalente a R$ 70 mil emprestados pela famí-
lia — abriu a primeira franquia em Diadema, não
só procurou seguir o manual do franqueado à ris-
ca, como foi em busca de uma melhor formação
administrativa. "Eu era um menino que adorava
vender, mas não sabia a diferença entre CPF e
CNPJ", lembra.

Até consolidar a sua pequena rede, Pusch deu
vários escorregões — alguns graves, como fazer

aplicações de risco com o dinhei-
ro da empresa —, fez dezenas de
cursos de venda, aprendeu a con-
tratar pessoas, a lidar com o di-
nheiro, a formar e a motivar a
equipe. "Em todos os momentos
eu tive o respaldo da franquea-
dora, mas sempre soube que se
eu não trabalhasse o resultado
não apareceria. Eles dão as dire-
trizes, mas quem administra o
caixa e comanda o negócio é vo-
cê", afirma. Hoje, Pusch figura
entre os cinco franqueados da
bandeira com maior índice de
rentabilidade, de acordo com a
franqueadora, que conta com
900 franqueados e 2.810 lojas.
Mas quer ir mais longe. Até o fim
de 2010 ele espera abrir mais
quatro unidades. "Sozinho, sem
uma marca conhecida, o treina-
mento e o know-how da rede, eu
teria condições de abrir no má-
ximo duas lojas próprias", diz.

Grande parte dos candidatos a
franqueados já revelam compor-
tamento semelhante ao de Pus-
ch. Têm grande disposição para
crescer em rede, trabalham para
melhorar processos e resultados
e, por isso, escolhem bandeiras
que lhes permitam praticar uma
gestão colaborativa. Ainda assim
não estão livres de frustração.
Poucos, porém, ao assinar o con-
trato, têm plena consciência de
que a franquia é um mundo à par-
te, com regras bem definidas, que

O QUE A REDE
ESPERA DE UM
FRANQUEADO?
Precisa entender
e gostar de varejo
de moda, estar
presente no dia a dia
da loja, ter um perfil
empreendedor, ser
um gestor e não
apenas investidor

QUAIS OS
FATORES QUE
CONTRIBUÍRAM
PARA O
CRESCIMENTO
DA REDE?
O reposicionamento
da marca, que
passou a focar
mais em moda
e a facilidade da
Hering em atingir
públicos de várias
classes sociais

QUAIS AS
EXPECTATIVAS
PARA O FUTURO?
Em 2010 atingiremos
325 lojas Hering
Store em todo
o Brasil, um
incremento de
89 franquias em
relação a 2009



O QUE A REDE
ESPERA DE UM
FRANQUEADO?
Esperamos que
o franqueado
apresente uma
gestão completa
do negócio, da
administração
financeira à
composição da
equipe. Deve ter
fôlego financeiro,
indispensável ao
lançamento do
projeto e à futura
expansão da rede

QUAIS OS
FATORES QUE
DETERMINARAM
O CRESCIMENTO
DAREDE?
O projeto de
franchising
completou quatro
anos em 2009 e
o último ano foi
de maturação
de muitas lojas.
Somos fabricantes
de origem e os
três primeiros
anos serviram de
laboratório para o
varejo. A partir de
então nos sentimos
mais à vontade para
prospectar novos
mercados

QUAIS AS
EXPECTATIVAS
PARA O FUTURO?
Dar continuidade
à expansão da
rede. Hoje são 267
franquias. Em 2010
deveremos chegar
a 345 lojas, sendo
185 no Brasil e
160 no exterior

resolve a maioria de seus confli-
tos em tribunais próprios, as Câ-
maras de Arbitragem e Media-
ção. Para saber, por exemplo, se
a rede tem algum processo em
andamento, é preciso ter acesso
a circular de oferta, o documen-
to descritivo do negócio, que ini-
cia a relação formal entre a rede
e o franqueado. Conferir quanto
um franqueado fatura por ano?
Quase impossível: a maioria dos
franqueados mantém um acor-
do de sigilo e confidencialidade
das informações, mesmo em ca-
so de saída da rede.

Desde 1994, as atividades do
setor são regulamentadas pela
Lei de Franquia, o que ajudou a
profissionalizar o sistema, exi-
gindo do franqueador um alto
grau de comprometimento com
o planejamento da operação, de-
senvolvimento de técnicas de
treinamento e acompanhamen-
to do franqueado. "Apesar de to-
do o avanço e do amadurecimen-
to do franchising no Brasil, os
conflitos existem e sempre exis-
tirão, porque essa não é uma re-
lação de compra e venda, e sim
de parceria de longo prazo", afir-
ma Melitha Prado, advogada es-
pecializada em relacionamento
de redes de franquias.

A maioria dos conflitos ocorre,
segundo Melitha, porque as pes-
soas entram no processo com a
expectativa de que poderão rein-
ventar a roda. Esquecem que as-
sinaram um contrato que prevê
a normatização de processos e
pagamentos de royalties fixos
pré-estabelecidos, por exemplo.

O franqueador, por sua vez, não dá o suporte pro-
metido, porque ofereceu recursos além de suas
possibilidades. Para evitar que situações como es-
sa prejudiquem o andamento do negócio, os pro-
cessos de seleção vêm ganhando um novo contor-
no nos últimos anos. Há redes que aplicam testes
semelhantes aos adotados na contratação de gran-
des executivos, outras que oferecem test-drive em
uma das lojas e há quem dê preferência de expan-
são aos franqueados que já demonstraram bons
resultados na franquia.

Seja qual for a opção, para minimizar os riscos
é preciso examinar detalhadamente cada ponto
da circular de oferta, questionar a rede e não ape-
nas ser sabatinado por ela, analisar o ponto ofe-
recido, avaliar as delimitações de território e fa-
zer as contas passo a passo. "Não basta o franquea-
dor mostrar o faturamento anual; é preciso
detalhá-lo mês a mês, a fim de que os picos de
venda sejam facilmente visualizados", diz Meli-
tha. Outra questão importante é saber qual o pla-
nejamento da rede para o ano corrente e para os
próximos cinco anos, e como ela enxerga o futu-
ro da marca no segmento. Assim, o candidato a
franqueado poderá cruzar as suas expectativas
com as da bandeira. Será capaz, por exemplo, de
saber se está disposto a correr mais riscos ao in-
gressar em uma rede nova, mas com chances de
crescer rápido; ou se ficará mais seguro escolhen-
do uma franquia mais experiente.

A advogada observa que a criação do Conselho
de Franqueados, uma prática que a cada dia ganha
mais espaço nas redes, ajudou a melhorar a rela-
ção entre as partes. No comando de sete franquias
da Hering, uma da Kopenhagen e uma da Havaia-
nas, negócios que juntos devem gerar um fatura-
mento de R$ 16 milhões neste ano, o empresário
Marco Antônio Chadad, 38 anos, preside o Conse-
lho da Hering, que reúne 92 franqueados. "O con-
selho ajuda bastante no diálogo com a rede e na
troca de experiência entre os operadores. Aborda-
mos desde as dificuldades do dia a dia até propos-
tas para melhorar as vendas, como a incorporação
da sobra do estoque da produção da fábrica nas li-
quidações das franquias", diz. Mas, para que as
sugestões sejam implantadas e os problemas re-
solvidos, a rede tem que ser receptiva. No caso da
Hering, a reunião com a presidência ocorre a cada
dois meses. O resultado é um índice de satisfação
próximo dos 90% entre as 236 franquias da mar-
ca, de acordo com a rede.

PONTOS CRÍTICOS
A maioria dos conflitos é resolvida sem que seja

necessário desistir do negócio. Uma prova é que a
cada cem franquias abertas por ano, apenas três fe-
cham as portas, segundo levantamento da ABF. En-
tre os fatores que mais contribuem para engordar



o índice de mortalidade estão a má gestão da loja e
a falta de capital por parte dos franqueados, e uma
má avaliação do ponto, que é feita em conjunto pe-
lo franqueado e pela franqueadora. "O melhor pon-
to não é o mais caro ou o mais barato, e sim aquele
que gera consumidores suficientes para aquele ne-
gócio", afirma Marcus Rizzo, da Rizzo Franchise.

Quem autoriza a instalação ou não da franquia é a
rede, que em boa parte dos casos baseia-se em estu-
dos de geografia de mercado. Mas é preciso conferir
o que os números dizem no papel. Muitos empreen-
dedores fazem a "contagem de cabeças", ou seja, so-
mam quantos consumidores entram na loja por ho-
ra. O método parece primário, mas é o único jeito de
tirar a prova, garantem.

Em 2006, antes de abrir uma franquia da rede de
calçados Via Uno no Shopping Eldorado, em São Pau-
lo, a psicóloga Ercília Figueiredo, 33 anos, analisou 40
pontos, encomendou estudos de viabilidade do negó-
cio para muitos deles e ficou de tocaia na porta da lo-
ja, contabilizando o fluxo de clientes. "Era o meu pri-
meiro negócio, não dava para arriscar e perder o di-
nheiro investido", afirma. A mesma receita ela repetiu
com as três franquias que abriu poucos anos depois,
todas da mesma bandeira. Mas, se acertou no ponto,
Ercília escorregou nos cálculos. "No início, fiquei tão
obcecada com os custos de implantação que não me
dei conta de que no varejo o que pesa é o estoque",
lembra. "Pensei em gastar R$ 150 mil e acabei inves-
tindo três vezes mais." A experiência serviu para a em-
presária traçar com exatidão seu plano de expansão.
Hoje são quatro lojas, mas podem chegar a sete, ela
calcula, em breve.

O ideal, dizem os especialistas, é que o empre-
endedor tenha em caixa três vezes o valor neces-
sário para abrir a franquia (leia o quadro Os 7 er-
ros mais comuns, na pág. 57). Hoje já existem al-
gumas linhas de crédito especiais para o setor,
porém a custo alto (veja o quadro Onde está o di-
nheiro, na pág. 56). Assim, muitos franqueados
preferem usar capital próprio. Na prática, o cálcu-
lo dos consultores se confirma. Pesquisa realiza-
da pela Franchising Store revela que 70% das pes-
soas interessadas em comprar uma franquia têm
até R$ 100 mil para investimento, mas 61% dos ne-
gócios fechados consomem entre R$ 150 mil e R$
500 mil (confira o quadro Quem são os novos fran-
queados, na pág. 56). Se é necessário administrar
bem o dinheiro antes de começar, a responsabili-
dade aumenta ainda mais depois do início da ope-
ração. "Uma franquia pode quintuplicar seu fatu-
ramento ou patinar para atingir as metas mínimas.
Tudo depende do tipo de gestão praticado", aler-
ta o consultor Marcelo Cherto.

O engenheiro Marco Aurélio Nazaré, 51 anos,
sabe o que isso significa. "Sem ousadia e agres-
sividade no treinamento da equipe, ele não con-
seguiria levar à frente a primeira franquia da Lo-
caliza em Itaúna, muito menos as outras três que

abri na região", diz. Em 1995,
quando inaugurou a loja, com
apenas quatro carros, Itaúna,
distante 75 km de Belo Horizon-
te, era uma pequena cidade cer-
cada de empresas de mineração
e siderurgia, que esporadica-
mente lançavam mão do servi-
ço. Em busca de contratos de
longo prazo, ele intensificou o
relacionamento com o empre-
sariado local e montou equipes
de vendedores com a missão de
convencer as empresas a aban-
donar a frota própria.

"Desenvolvemos uma estraté-
gia intensiva de prospecção de
negócios duradouros e mostra-
mos a eles que carro é despesa e
não investimento", conta. Para-
lelamente, trabalhou na boa for-
mação das equipes com cursos
oferecidos pela franqueadora e
programas de treinamento local,
ministrados em parceria com en-
tidades da região. Hoje, as qua-
tro franquias de Nazaré cobrem
dez cidades, somam mais de 500
carros e estão entre as cinco
mais rentáveis da rede, que con-
ta com 225 franquias, de acordo
com o franqueador. "Ao longo
desses quase 15 anos de parce-
ria, tive poucas dificuldades na
operação. Nossos índices sem-
pre estiveram acima das metas
estabelecidas pela Localiza",
afirma. "A receita é simples: so-
mar o know-how da rede à sua
própria capacidade de empreen-
der. Feito isso, os dois lados sa-
em ganhando."

BRUNO
ANDRADE,
diretor de franchising
da Localiza

O QUE A REDE
ESPERA DE UM
FRANQUEADO?
Nós queremos
um franqueado
com perfil de
empreendedor, que
já esteja no negócio
de automóveis e
tenha capacidade
de investimento
compatível com as
necessidades

QUAIS OS
FATORES QUE
DETERMINARAM
O CRESCIMENTO
DA REDE?
A força da marca e
os bons processos
de gestão nas
unidades próprias
que são replicados
pelos franqueados

QUAIS AS
EXPECTATIVAS
PARA O FUTURO?
Nos últimos anos,
temos crescido a
uma média de 25 a
30 novas agências
franqueadas.
Não gostamos de
expandir menos do
que isso. Fechamos
2009 com 225
franquias



ONDE ESTÁ
O DINHEIRO
Linhas de crédito
especiais para o setor

BRADESCO
Os 37 mil pontos de
atendimento do banco
disponibilizam linhas de
crédito especiais para
franquias. Não existe
carência. Qualquer
correntista pode solicitar
o empréstimo e a
liberação dependerá da
análise da situação
econômico-financeira e
capacidade de pagamento.
O banco tem um portfólio
grande de linhas para
franquias, mas dois grupos
são mais utilizados:
o de implantação ou
expansão de franquia,
com taxas a partir de
4,5% ao ano, e o de
gerenciamento do fluxo
de caixa, com taxas que
variam de acordo com
a modalidade de crédito

CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL
Após a aprovação do
candidato a franqueado
pelo franqueador,
a Caixa faz a avaliação
cadastral da pessoa física
e do plano de negócios.
São duas as modalidades
de crédito: o Proger
Investigiro CAIXA, em
que a pessoa pagará a
Taxa de Juros de Longo
Prazo (TJLP) mais 5%
ao ano, sendo o valor
máximo financiado de
R$400 mil, e o BNDES
Automático CAIXA,
com TJLP mais 6,4%
ao ano. O valor máximo
é de R$10 milhões
e o franqueado pode
financiar de 30% a 60%
do projeto

BANCO DO NORDESTE
As linhas de crédito do
Banco do Nordeste estão
disponíveis para todos
os estados do Nordeste,
norte do Espírito Santo
e norte de Minas Gerais.
Para que o franqueado
tenha acesso, é necessário
que a franqueadora esteja
cadastrada e habilitada
no banco. Os juros variam
de 5,06% ao ano até
10% ao ano, considerando
o porte da empresa e a
localização (dentro ou fora
do semiárido). Até 100%
do valor do projeto pode
ser financiado



Text Box
Fonte: Pequenas Empresas & Grandes Negócios, São Paulo, n. 254, p. 44-58, mar. 2010.




