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Ter uma boa ideia, tirá-la do
papel e convencer o mercado
de que ela funciona são, nor-
malmente, os primeiros passos
para, no futuro, transformar
negócios em franquias, um sis-
tema baseado na reprodutibili-
dade de algo previamente tes-
tado. Mas e se a ideia for tão
boa que dispense o teste? A
abertura de franquias neste
modelo é mais comum do que
parece. Levantamento feito na
base de dados da Associação
Brasileira de Franchising (ABF)
mostra que, das 675 empresas
cadastradas, 104 não possuem
unidades próprias de trabalho.
Muitas são empresas com bas-

tante tradição no mercado de
franquias, que venderam suas
unidades próprias e passaram a
desenvolver e potencializar as
redes franqueadas. Entre elas
estão nomes como Wizard,
Drogarias Farmais, Casa do Pão
de Queijo e Giraffas. Outras são
franquias oriundas de investi-
mentos de indústrias, como a
Devassa Cervejaria, Carrinho
de Chopp Brahma e quiosque
de chopp Germânia.

Mas há também empresas
menores, que apostam na ino-
vação para se desenvolver no
setor. É o caso do Grupo Su-
perbac, que atua na área de so-
luções em biotecnologia. A
empresa está colocando no
mercado a franquia Supersan,
um sistema de sanitização de

ambientes fechados, como re-
sidências, veículos, hotéis e
escritórios, que promete eli-
minar bactérias, ácaros e fun-
gos nocivos à saúde. Até então,
os produtos eram comerciali-
zados no atacado.

“Tínhamos vários empreen-
dedores interessados no servi-
ço e decidimos que era o mo-
mento de criar uma unidade
especializada em varejo”, afir-
ma o diretor da empresa Eric
Stöcker. O negócio foi concre-
tizado em parceria com a Fran-
cap, especializada em fran-
quias, que se tornou sócia da
Superbac no desenvolvimento
de um carro de serviços para
atendimento de clientes. “O
modelo foi criado para fran-
quia”, afirma Stöcker. A em-

presa conta hoje com 17 unida-
des vendidas e meta de chegar
a 47 até o final do ano.

Preocupação
De acordo com Ricardo Camar-
go, diretor da ABF, são raros os
casos de empresas que come-
çam o negócio pela franquia,
sem testar o próprio modelo
antes. Mas não há nada que im-
peça uma empresa de fazer isto,
uma vez que a legislação do se-
tor (Lei nº 8955, de 1994) per-
mite. “Este é um dos pontos que
a associação negocia mudança
na lei”, afirma Camargo. “A
ABF orienta que uma empresa
tenha testado determinado ne-
gócio por pelo menos um ano
antes de formatá-lo para o setor
de franquias”, diz.

Mesmo sem teste, boa ideia vira
Associação reprova, mas lei permite que inovações ou marcas dispensem exigência de unidade própria que

Wizard, Casa do
Pão de Queijo,
Drogaria Farmais
e Devassa Cervejaria
estão entre as
empresas que
não investem em
unidades de sua
propriedade.
Todo o crescimento
se dá por franquias
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O português Miguel Castro
Santos veio ao Brasil para par-
ticipar da feira da Associação
Brasileira de Franchising com a
meta de entender o mercado e
abrir espaço para trazer ao país
a Viva Fit, uma academia com
foco em aulas rápidas, de 30
minutos, voltada ao bem-es-
tar. A empresa conta com 111
unidades em Portugal, abriu
duas academias na Espanha e
vê o mercado brasileiro como
um dos mais importantes para
alavancar a internacionaliza-
ção. “Temos potencial de
abertura em Portugal de 130 a
150 unidades e estamos no li-
mite”, afirma.

Hoje 170 empresas estran-
geiras de franquias atuam no
Brasil. O número de brasileiras
que exportam os negócios é de
65, e deve chegar a 80 até o fi-
nal do ano, segundo a ABF. Ri-
cardo Camargo, diretor da en-
tidade, afirma que ainda não é
possível saber quando (ou se) o
número de brasileiras no exte-
rior vai superar as franquias
internacionais dentro do país.
Mas, para ele, uma coisa é cer-
ta: trazer um novo negócio ao
país está se tornando cada vez
mais complicado. Os esforços
da ABF tem sido em aumentar
a internacionalização das redes
nacionais. E não o contrário.

Uma das razões é o nível de
profissionalização do setor de
franquias nacional, afirma o
consultor Paulo Ancona Lopez.
“Vivemos um momento muito
diferente de 15 anos atrás,
quando as franquias internacio-
nais vieram. O investidor não
depende da marca de fora para
abrir uma empresa de qualida-
de. Ele pode escolher aqui”, diz.
Isso não significa que não existe
espaço para as redes estrangei-
ras. “Elas têm de trazer um pro-
duto diferenciado”, afirma Lo-
pez. O empresário representa
no país a franquia sul-coreana
de cabeleireiros Magic Story,
que vende produtos para cabe-
los da marca Sehwa. No ano
passado, Lopez formatou o mo-
delo de franquia da imobiliária
Re/Max para o mercado nacio-
nal. A empresa americana estu-

dou o país por dois anos até
achar os parceiros ideais e apro-
veitou a crise financeira para
trazer seu modelo de venda de
imóveis. Renato Teixeira, mas-
ter franqueado da empresa,
afirma que, por enquanto, o
crescimento está em linha com
os planos. “Em oito meses de
operação vendemos 68 fran-
quias e inauguramos dez”. A
meta é chegar a 100 unidades
vendidas até o final do ano.

A Century 21, outra gigante
do setor imobiliário, entrou no
país há quase dois anos, e conta
com 37 unidades vendidas,
sendo 17 em operação. “Nosso
maior problema é encontrar
bons franqueados”, diz o licen-
ciador da marca, Fábio Atanes.

Paulo Cesar Mauro, presi-
dente da Global Franchising,
que representa diversas em-
presas no país, como Caremin-
ders e Wine Styles, afirma que
o segredo é não desistir. “É co-
mum as marcas virem ao país
mais de uma vez até conseguir
um parceiro adequado”, diz. É
o caso da sorveteria americana
Cold Stone Creamery, que pela
terceira vez vem à feira da ABF
em busca de oportunidades.
“Nossa expectativa é conhecer
mais o mercado e as oportuni-
dades”, afirma Eddy Jimenez,
vice-presidente da Kahala
Corporation, proprietária da
rede. As promessas de negócios
são muitas; Jimenez terá 25
reuniões nos quatro dias de
evento. ■ R.O.

franquia
comprove a viabilidade do negócio

AT&T diz que iPad expôs dados de usuários
A AT&T informou ontem que alguns usuários do iPad, da Apple, sofreram
exposição de informações pessoais devido a uma falha de segurança de
rede, dois meses depois que o computador tablet foi lançado e superou
todas as expectativas de vendas. O problema, reportado inicialmente por
um blog da editora Gawker, levou à exposição de endereços de e-mail dos
clientes, de acordo com a AT&T. A operadora tem direitos exclusivos sobre
o iPad e o iPhone nos Estados Unidos e afirma que a falha foi corrigida.

Jack Plunkett/Bloomberg

PEQUENAS DOMINAM

A maioria das 675 empresas
que compõem a ABF tem menos 
de 30 unidades
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Fonte: Associação Brasileira de Franchising

As críticas a esse modelo são
muitas. Mas há exemplos de su-
cesso que começaram desta for-
ma, como a rede de restaurantes
Spoleto. Quando foi lançada
como franquia, em 1999, o con-
ceito da rede de restaurantes —
colocar a cozinha à frente do
cliente, que participa da constru-
ção do prato — havia sido testado
dentro de um restaurante multi-
marcas no Rio de Janeiro por dois
anos. A formatação do restau-
rante como é hoje e o desenvolvi-
mento da marca foram feitos para
a franquia. “Uma investidora
comprou a ideia e abriu a unidade
no Shopping Tijuca”, afirma Gio-
vanni Carboni, diretor da rede.
As unidades próprias da rede vie-
ram depois. Hoje, são 261 restau-
rantes, sendo 13 próprios. ■

A SOS Dental é uma franquia de
home care odontológico 24 horas
que se desenvolveu paralelamente
à criação da indústria Odontocase
- criada para fabricar os produtos
e necessários ao desenvolvimento
da franquia. O negócio começou
em 2002, quando o dentista
Marcelo Schettini Dias da Costa
ficou impossibilitado por contrato
de voltar a investir no segmento
de planos de saúde, após ter
vendido sua carteira de clientes
de um plano odontológico
para uma grande operadora.
Na busca de novos negócios,
criou uma unidade móvel
de atendimento emergencial,
com uma ambulância preparada
para atender serviços dentais.
“Comecei a comprar os
consultórios portáteis que
existiam no mercado, mas
nenhum deles atendia suas
expectativas, pois o mercado
de home care odontológico
não existia.” Costa desenvolveu
o produto baseado na sua
necessidade e passou a fabricá-lo
em escala, o que viabilizou a
abertura da franquia. “Minha
ideia era criar uma empresa que
pudesse atender grandes planos
de saúde e para isso era preciso
replicar o negócio com outros
parceiros”, diz. Hoje, ele atende
redes como Bradesco e Golden
Cross e possui oito master
franqueados. “É uma empresa
praticamente virtual, pois
o produto fica na rua”, diz.
E cabe ao gestor dar suporte
administrativo, comercial
e de marketing. R.O.

Indústria é criada para
viabilizar franquia Apesar das dificuldades,

estrangeiras não
desistem do país

Divulgação

ABF Franchising Expo
reuniu 300 expositores e

espera movimentar R$ 99
milhões em negócios

MERCADO

R$ 63 bi
foi o faturamento do setor
de franquias no ano passado,
segundo dados da ABF.
O crescimento foi de 14,5%
sobre 2008.

QUANTIDADE

58,8%
das redes têm hoje de
2 a 30 unidades. A taxa
de empresas com mais
100 unidades é de 13,7%.

Empresas como Viva Fit, Cold Stone Creamery, Magic Story,
Wine Styles e Careminders estão na fila por investidor nacional

“Vivemos um
momento muito
diferente de 15
anos atrás, quando
as franquias
internacionais
vieram. O investidor
não depende da
marca de fora para
abrir uma empresa
de qualidade. Ele
pode escolher aqui

Paulo Ancona Lopez,
consultor
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 11 jun. 2010, Primeiro Caderno, p. 18-19.


	B1
	P_01
	P_02
	P_03
	P_05
	P_06
	P_07
	P_08
	P_09
	P_10
	P_11
	P_12
	P_13
	P_14
	P_15
	P_16
	P_17

	B2
	P_18
	P_19
	P_20
	P_21
	P_22
	P_23
	P_24
	P_25_TROCA
	P_26
	P_27
	P_28
	P_29
	P_30
	P_31
	P_32
	P_33
	P_34_TROCA
	P_35_TROCA
	P_36
	P_37
	P_38
	P_39
	P_40

	B3
	ESPECIAL CREDITO-P01
	ESPECIAL CREDITO-P02
	ESPECIAL CREDITO-P03
	ESPECIAL CREDITO-P04
	ESPECIAL CREDITO-P05
	ESPECIAL CREDITO-P06
	ESPECIAL CREDITO-P07
	ESPECIAL CREDITO-P08




