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A rede de perfumaria e cosmé-
ticos O Boticário encabeça a
lista das dez maiores franquias
do país, tanto em faturamento
quanto em número de lojas, se-
guida no primeiro critério pelo
McDonald´s, Habib´s e Shell.
No entanto, quanto a quantida-
de de lojas, a rede de alimenta-
ção americana cai para o quar-
to lugar do ranking nacional,
com 1.291 unidades, enquanto
a instituição de ensino Kumon
e Colchões Ortobom assumem
o segundo e terceiro lugar, res-
pectivamente com 1.599 e
1.387 franquias.

A líder se mantém no topo da
lista há cinco anos, desbancan-
do as redes internacionais, im-
pulsionada pelo consumo femi-
nino. “O mercado de produtos
de beleza tem apresentado fatu-
ramento acima da média do
Produto Interno Bruto (PIB) em
função da maior inclusão da
mulher na sociedade e este é o
principal público da rede”, afir-
ma Ricardo Camargo, diretor-
executivo da ABF.

De acordo com levanta-
mento da Associação Brasileira
de Franchising (ABF), a rede
sediada no Paraná conta com
2.834 lojas no país, sob a ad-
ministração de 900 franquea-
dos. A empresa não divulga seu
faturamento do último ano,
mas diz que cada franquia
fatura mensalmente cerca de
R$ 70 mil e apresenta lucrati-
vidade de 8% a 10% do ganho
bruto, um dos atrativos do em-
preendimento.

Dessa forma, o franqueado
obtém o retorno de seu inves-
timento inicial – que é da or-
dem mínima de R$ 250 mil –
em um prazo que varia de 18 a
36 meses. Além disso, Camar-
go afirma que a contínua ex-
pansão da rede e o modelo de
negócios concentrado em sis-
tema de distribuição 100% via
franquia contribuem para o
desempenho de O Boticário, já
que outras empresas do ramo
da beleza optaram pelo comér-
cio com consultoras em venda
porta a porta. A variedade de
negócio ofertada ao franquea-

do também contribui para a
presença da rede em 1.550 mu-
nicípios atualmente.

Surpresas no ranking
A explicação para o McDonald’s
ser a segunda maior franquia do
país em faturamento, mas ocu-
par a quarta posição em número
de unidades é a não aceitação de
novos franqueados no Brasil. “A
rede está voltada para o fortale-
cimento do negócio dos opera-
dores existentes. Hoje, são 63
franqueados no país”, afirma
em comunicado.

Já o alto índice de unidades
do Kumon, que sequer figura
entre as 20 maiores franquias em

faturamento, pode ser creditado
ao baixo investimento inicial
necessário comparado à campeã
entre franquias. Enquanto o
franqueado de O Boticário pre-
cisa injetar pelo menos R$ 250
mil no novo negócio, o investi-
dor interessado no Kumon pre-
cisa de cerca de R$ 20 mil, com
variações de acordo com locali-
zação da unidade e época do ano
de abertura da franquia. O tem-
po de retorno é de 12 a 36 meses.

A rede Colchões Ortobom,
com sede no Rio de Janeiro,
também está classificada entre
as franquias com maior fatura-
mento, ocupando a quinta colo-
cação. A receita média mensal é

de R$ 60 mil para lojas de rua e
de R$ 120 mil para unidades em
shoppings. O investimento ini-
cial para o negócio de colchões e
acessórios é de aproximada-
mente R$ 35 mil, com retorno
entre 18 e 36 meses.

Uma das grandes contradições
é a rede de restaurantes Habib’s,
que ocupa a terceira colocação
em receita das redes nacionais
sem aparecer na lista das maiores
franquias em tamanho de rede.
Há 18 anos neste modelo de ne-
gócios, o Habib’s possui 330 lojas
e a metade delas é franqueada. A
rede credita seu bom faturamen-
to a trabalhos de pesquisa e des-
envolvimento de negócios. ■

O Boticário lidera ranking das
maiores franquias nacionais
Empresa de cosméticos encabeça duas listas, de faturamento e de quantidade de pontos de venda

Antonio Milena

Rede de perfumaria
com sede em Curitiba

foca no modelo de
negócios baseado

apenas em franquias

VAREJO

Carrefour contrata auditoria para checar
resultados da operação brasileira
A sede do Carrefour, na França, confirmou ontem a contratação da
KPMG LLP para uma auditoria no Brasil após o “fraco desempenho”
do hipermercado. A empresa diz que não tem evidências de má conduta
na gestão do negócio, mas lida com encargos equivalentes a US$ 109
milhões por descontos não cobrados, baixas de estoques e depreciação.
A companhia irá comunicar o resultado das investigações.

Paulo Fridman/Bloomberg

“O mercado de
produtos de
beleza tem
apresentado
faturamento
acima da média
do PIB em função
da maior inclusão
da mulher
na sociedade

Ricardo Camargo
diretor executivo da ABF
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RANKING 2010 

As 20 maiores franquias em faturamento 
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O Boticário

McDonald’s
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SEGMENTO SEDEMARCAPOSIÇÃO

As 20 maiores franquias em tamanho

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

O Boticário

Kumon

Colchões Ortobom

McDonald’s

Wizard Idiomas

L’acqua di Fiori

Escolas Fisk

AM PM Mini Market

Hoken

CCAA

Microlins

Cacau Show

Bob’s

CNA

Jet Oil

BR Mania 

Oi Franquia

Carrinho Chopp Brahma

Localiza Rent a Car

Casa do Pão de Queijo

Cosméticos e Perfumaria

Educação e Treinamento

Móveis, Decoração e Presentes

Alimentação

Escolas de Idiomas

Cosméticos e Perfumaria

Escolas de Idiomas

Negócios, Serviços e Conveniência

Beleza, Saúde e Produtos Naturais

Escolas de Idiomas

Educação e Treinamento

Alimentação

Alimentação

Escola de Idiomas

Serviços Automotivos

Negócios, Serviços e Conveniência

Comunicação, Informática e Eletrônicos

 Alimentação

Serviços Automotivos

Alimentação

SEGMENTOMARCAPOSIÇÃO

2.834

1.599

1.387

1.291

1.246

1.166

1.001

963

898

808

747

744

677

580

578

517

470

458

452

441

TOTAL DE UNIDADES

Fonte: ABF

UNIDADES

2.834
É a quantidade de lojas
de O Boticário distribuídas
pelo país, garantindo
à rede o primeiro lugar
das franquias brasileiras
em tamanho.

QUARTA POSIÇÃO

63
É o número de franqueados
do McDonald´s no Brasil,
que não aumenta porque a rede
adotou a política de não aceitar
novos parceiros de negócios.

TAMANHO

330
Lojas tem o do Habib´s no Brasil,
O número não é suficiente
para posicionar a lanchonete
entre as 20 maiores em
quantidade de unidades.
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EMPREGOS

Programa Empreendedor individual
emprega mais de 14 mil pessoas
O programa do governo Empreendedor Individual empregou mais de
14 mil pessoas, após 15 meses de funcionamento. Dos 565.911 inscritos, até
o dia 1º de outubro, 2,5% (14.148) conseguiram uma colocação. Segundo
o secretário de Comércio e Serviços do Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior, Edson Lupatini, o número é representativo,
pois, além de legalizar trabalhadores autônomos, gera emprego diretos.

Murillo Constantino

PESQUISA

Valor gasto por pais em presentes no
Dia das Crianças deve subir este ano
Uma pesquisa realizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo
Horizonte no período de 13 a 24/09 com 410 consumidores, revelou que
o ticket médio dos presentes para as crianças ficará entre R$ 51 e R$ 100.
Para 48,17% dos entrevistados, este será o valor gasto na compra.
Melhor que o ano passado, quando a maioria dos consumidores
estava disposta a gastar no máximo R$ 50.
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 6 out. 2010, Primeiro Caderno, p. 32-33.
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