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Rio Preto, a cidade que exporta franquia
Já saíram do município 31 marcas que faturam R$ 1,2 bilhão por ano em produtos comercializados em 2.835 lojas no Brasil e no exterior
Chico Siqueira
ESPECIAL PARA O ESTADO
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

O município de São José do
Rio Preto,a 440 km deSão Paulo, se transformou em 11 anos
num dos maiores polos de redes de franquias do País. De lá
saíram 31 marcas que faturam,
em média, R$ 1,2 bilhão por
ano em produtos comercializados por 2.835 lojas de franquias, no Brasil e no exterior.
Juntas, as lojas empregam 11,5
mil trabalhadores. Na cidade, de
450 mil habitantes, estão sediadas duas das dez maiores franqueadoras do Brasil: a Hoken,
que fabrica e comercializa filtros
de água, com 892 franquias; e a
Microlins, com 747 lojas, recentemente comprada pelo Grupo

Multi, por US$ 61,1 milhões.
O sucesso das franquias em
RioPreto devecontinuar serepetindo em 2011. A previsão é de
que as marcas “caipiras” devem
colocar em funcionamento ao
menos 200 novas unidades franqueadas, num investimento superior a R$ 35 milhões para gerar
ao menos 300 vagas. “A previsão
é que nossas marcas parceiras
cresçam entre 10% e 20% em
2011”, diz Marcos Nascimento,
diretorexecutivoda Ciade Franchising,empresaqueformatanovas marcas e dá consultoria a 26
franqueadores em Rio Preto e cidades da região. De acordo com
Nascimento, em 2011 esses franqueadoresdevemcolocar 138novas unidades de franquias em
funcionamento, num investimento de R$ 25,7 milhões.

Para ele, o franchising cresceu
emRio Preto por causa do sucesso de marcas pioneiras e pelo
know-how de profissionais que
divulgaramafranquiacomopossibilidadede expansãodos negócios e de investimentos. “São JosédoRio Preto se tornou atração
porque houve um trabalho de
orientação e as franquias abertas aqui, especialmente a Microlins e a Hoken, no final da década
de 90, deram muito certo e isso
atraiu empresários e investidores”, disse Nascimento.

ção e embora eu não tenha concluído o ensino, fiz MBA como
ouvinte,frequenteicursos,inclusive nos EUA, e vivo estudando”,
diz Yostsui. “É o que sempre digo: onde reina a ignorância não
abunda a riqueza.”
Em 1997, Yostsui voltava para
Rio Preto, depois do insucesso
da sociedade numa fábrica de filtros, em Sorocaba. “Recebi
1.000filtros nadivisão dos negócios, mas meu interesse era abrir
● Estreia

Nissei de sucesso. Aos 41 anos,

Hélio Tatsuo Yostsui, presidente da Hoken, não tem vergonha
de dizer que tem apenas o 1.º
grau completo. “Mas não faço
apologiadisso.Aquiaescolaridade é importante para contrata-

São José do Rio Preto deve
colocar em funcionamento ao
menos 200 novas unidades
franqueadas, num investimento
superior a R$ 35 milhões, que
vão gerar 300 vagas

uma corretora de planos de saúde aqui”, diz, lembrando que por
quatro anos trabalhou em São
Paulo vendendo planos de saúde, de porta em porta. “Mas em
98 uma nova regulamentação
me impediu de vender planos e
tive de continuar comos filtros.”
Foi aí que Yostsui percebeu que
a região tinha condições de sediar a fábrica de filtros.
Em1999, com afábrica funcionando,ele queriavenderseus filtrosemlargaescala.Masemconversa com consultores foi convencido de que a melhor maneira de fazer isso seria abrir franquias. Hoje, a Hoken é a sexta
maior rede de franquias do País.
Especializada em vendas diretas
defiltrosparaáguadebeber,conta com 892 unidades franqueadas, está presente em todas as

capitais e emoito países, além de
parcerias em três plantas industriais, na China, Tailândia e Brasil. O faturamento da loja própria é de R$ 45 milhões e o da
rede, de R$ 100 milhões por ano.
“Em julho de 2010, abrimos
umplano de expansão para colocar 150 novas franquias, de baixo
custo, de R$ 15 mil a R$ 30 mil.
Nos primeiros 30 dias, fechamos
50 franquias”, diz o diretor comercial da Hoken, Joabe Alves
Azevedo. Os planos para o futuro são mais ambiciosos. É possível ver numa das portas da
Hoken o recado. “2013: 1 milhão
de clientes fidelizados”. “Vamos
chegara1milhãodeclientesfidelizados e, se Deus quiser, a um
faturamento, aqui na unidade de
Rio Preto, de R$ 300 milhões, até
2013”, afirma Yostsui.
● Negócio de sucesso

Setor prevê
crescimento de 18%
este ano no País

MARCOS NASCIMENTO
DIRETOR EXECUTIVO DA CIA DE
FRANCHISING

“São José do Rio Preto se tornou
atração porque houve um
trabalho de orientação e as
franquias abertas aqui,
especialmente a Microlins e a
Hoken, no final da década de 90,
deram muito certo e isso atraiu
empresários e investidores.”

● O setor de franquias deve cres-

cer 18% em 2010. A estimativa é
do diretor executivo da Associação Brasileira de Franchising
(ABF), Ricardo Camargo. Em
2009, o setor de franquias cresceu 14,7% na comparação com
2008, faturando R$ 64 bilhões.
Atualmente, existem no País
1.643 marcas com 80 mil lojas
franqueadas.
“O canal franquia vai continuar
crescendo em dois dígitos nos
próximos anos. A previsão é crescer entre 14% e 15% em 2011,
isso porque os projetos de shoppings estão sendo retomados no
País”, diz Camargo. É nos shoppings que as lojas de franquias
encontram o melhor clima para
prosperar.
Segundo a ABF, Rio Preto é
hoje o terceiro polo de redes de
franquias do País, perdendo para
São Paulo, Rio de Janeiro e Campinas. “O nascimento de grandes
marcas e empresas criadoras de
franquias, aliado ao interesse
dos investidores locais, favoreceu a região”, diz Camargo.
Números da ABF mostram que
as 31 marcas presentes na cidade faturam uma média de R$
99,6 milhões mensais em 2.835
lojas, sendo 73 próprias e 2.762
franqueadas.
Elas mantêm 11.439 postos de
trabalho. Até o fim do ano, ao menos cinco novas franqueadoras
vão surgir e as 31 marcas da cidade devem inaugurar, no mínimo,
150 novas lojas no Brasil e no
exterior, abrindo ao menos 200
novas vagas. / C.S.

“A previsão é que nossas marcas
parceiras cresçam entre 10% e
20% em 2011.”

JOABE ALVES
AZEVEDO
DIRETOR COMERCIAL DA HOKEN

“Em julho de 2010, abrimos um
plano de expansão para colocar
150 novas franquias, de baixo
custo, de R$ 15 mil a R$ 30 mil.
Nos primeiros 30 dias, fechamos
50 franquias.”

HÉLIO TATSUO
YOSTSUI
PRESIDENTE DA HOKEN

“Em 2013 vamos chegar a 1
milhão de clientes fidelizados e,
se Deus quiser, a um
faturamento, aqui na unidade de
São José do Rio Preto, de R$ 300
milhões”

NIVALDO COVIZZE
DONO DA FRANQUIA PIZZARIA
BELLA CAPRI

“Queríamos uma rede e optamos
pela franquia. Mas ela só funciona
porque escolhemos bem o perfil
do franqueado. Nossa preferência
é que o investidor goste
e toque pessoalmente o
negócio, porque só assim ele
consegue manter o controle da
qualidade dos nossos produtos,
que são de primeira.”

CHICO SIQUEIRA/AE–3/9/2010

Modelo está presente
em diversos segmentos
De pizzarias a clínicas
odontológicas, franquias
são adotadas em quase
todos os setores da
economia em Rio Preto
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

As franquias de São José do Rio
Preto fazem parte de praticamente todos os segmentos da
economia:de prestação de serviços à venda de piscinas, vestuários, cosméticos, programas de
computadores e até lixeiras.
O comerciante Nivaldo Covizzetinha umapizzariaem Mirassol, cidade vizinha. Depois de
abrir uma filial em São José do
Rio Preto e se associar ao irmão,
decidiu pelo sistema de franquias.Hoje aPizzaria BellaCapri
tem dez unidades espalhadas
por cidades do interior de São
Paulo e Goiânia.
“Queríamos uma rede e optamos pela franquia. Mas ela só
funciona porque escolhemos
bemoperfildofranqueado.Nossa preferência é que o investidor
gosteetoque pessoalmenteonegócio,porquesóassimeleconse-

gue manter o controle da qualidade dos nossos produtos, que
são de primeira. Nenhuma franquia cresce sem o olho do dono”,
acredita o comerciante.
Covizze percorretodas as unidades para explicar como manter o padrão de qualidade. “Aqui
nãoésócolocaroprodutonaprateleira e vender, é preciso ter a
mão na massa.”
Clínicas temáticas. O plano

inicialdocirurgião-dentistaAlcides Gomes Junior era montar filiais de sua clínica de ortodontia.
Não conseguiu, mas se tornou o
primeirodonodeumamarcaper● Expansão

11

é a quantidade de franquias da
clínica odontológica temática
Uniorto espalhadas pelo País

12

é o número de novas unidades
que o proprietário da marca,
Alcides Gomes Júnior,
planeja abrir até o fim de 2011

sonalizadadeclínicasdeodontologia temáticas no País, a Uniorto. Na unidade de Rio Preto, a
criança que precisa de um aparelho de ortodontia se sente numa
nave do filme Guerra das Estrelas: depara, logo na entrada,
com os bonecos da série. Na unidade do bairro da Pompeia, na
zona oeste de São Paulo, a recepção é um jardim florido; na da
Lapa, instrumentos musicais gigantes estão nas paredes; e na de
Alphaville, em Barueri (Grande
São Paulo), há campo de golfe,
cestas e bolas de basquete e até
cadeiras de arquibancada na recepção. “Nossa ideia era acabar
com aquele clichê de consultório odontológico, com sofá velho e cheirinho característico”,
conta o cirurgião.
Gomes Júnior, que instalou a
primeira franquia da rede em
2000, conta hoje com 11 lojas
franqueadas abertas e planeja a
abertura de mais 12 até o fim de
2011, sendo cinco delas na capitalpaulistaeemcidadesdaGrande São Paulo.
Retorno. O retorno das clínicas

temáticas foi tanto que ele, na
esteira do avanço da economia,

Guerra nas Estrelas. Consultório da clínica criada por Gomes Jr. se assemelha a uma nave
abriu outra marca em 2005, de
clínicas destinadas ao público C
e D. A OrtoCeo já conta com dez
lojas, em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.
Gomes Júnior comanda ainda
outramarca,aCEI(CentroEuropeudeImplantodontia),umaclínica de alto padrão com unidadesnacapitalpaulistaeemBrasília. A rede tem parceria de instituições europeias na qualificação dos profissionais para implantes dentários. “Nossa previsão é crescer de 20% a 30% em

2011,comaentradaemfuncionamentodeseisnovasfranquias temáticas.”
Oinvestimento nafranquia de
clínicas pode ser feita por qualquer pessoa. Do primeiro contato à instalação da loja franqueada, o prazo varia de 6 a 15 meses.
O investimento é de R$ 70 mil –
valor equivalente à taxa de franquia –, mais um montante de R$
150 mil a R$ 200 mil para montagem da loja. Os royalties são de
10%sobre o faturamentobruto. /

CORREÇÃO

Diferentemente do publicado na reportagem “Cargill
paga R$ 600 milhões por
fábrica e marcas de molho
de tomate da Unilever”, na
edição de sábado, na pág.
B22, o negócio não inclui a
unidade Food Service da
Unilever, destinada a grandes consumidores, como
restaurantes.

C. S.

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 27 set. 2010, Economia, p. B9.

