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Depois de 27 anos com lojas próprias, 50 unidades e mais 20 para serem inauguradas este 
ano, a Baked Potato deverá estrear em 2011 no modelo de franquias, para expandir sua 
atuação pelo país em um momento em que a queda do desemprego e o aumento da renda 
elevam as vendas da empresa, que tem mais de 60% de suas lojas instaladas no Estado de 
São Paulo. A rede de alimentos, que introduziu no Brasil a tradicional receita inglesa de batata 
assada recheada e tem no público feminino seu maior consumidor, não é um caso isolado.  
 
Lançada no Brasil em 1934, a Valisère, fabricante de lingeries, iniciou, no segundo semestre 
de 2010, a venda e abertura de franquias com sua marca. A expansão da renda do 
trabalhador, queda do desemprego, ascensão social e a abertura de shoppings no Brasil têm 
feito com que empresas estudem a opção de implementar franquias para acompanhar o 
crescimento do mercado consumidor e para fortalecer a marca. 
 
"Haverá um grande crescimento do setor de shoppings no Brasil nos próximos dois anos. Para 
acompanharmos essa expansão e aumentarmos com rapidez nossa capilaridade pelo país, nós 
contratamos uma empresa para avaliar nosso ingresso no modelo de franquias", diz o diretor 
geral da Baked Potato, Hércules Cagnin.  
 
Segundo a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), realizado com 297 empresas, 
o equivalente a 75% do segmento, cerca de 20% dos shoppings em funcionamento passam 
por ampliações e outros 38% devem entrar em reforma nos próximos dois anos. O bom 
momento do varejo também aponta que novos centros comerciais serão erguidos no Brasil: 
em 2011, 26 novos shoppings centers serão instalados no Brasil, com boa parte deles em 
cidades do interior. 
 
No segundo semestre do ano passado, a Baked teve um resultado muito bom, segundo 
Cagnin. "Registramos um crescimento de 15%, sendo que em outubro tivemos um pico de 
20%, o que mostra que o setor está bastante aquecido." Com o modelo de franquias, a rede 
de alimentos pretende aumentar sua capilaridade pelo país, chegando à região Nordeste, onde 
hoje ela não está presente.  
 
Nos próximos três meses, a empresa irá elaborar as políticas de franchising, mas ele estima 
que, nos próximos dois anos, poderão ser abertas 50 lojas de franqueados. "Mas o mercado é 
que vai ditar o rumo da expansão", diz Cagnin. Ele estima que o custo para abertura de uma 
unidade da Baked Potato deva ficar em cerca de 300 mil reais, excluindo valor de aquisição do 
ponto comercial. As primeiras unidades franqueadas devem ser abertas no segundo semestre.  
 
Fabricante de lingeries, a Valisère tem adotado o modelo de franquias para expandir sua 
atuação no Brasil. No segundo semestre de 2009, a empresa discutiu a como poderia acelerar 
sua expansão e verificou que a abertura de pontos de vendas exclusivos da marca não 
prejudicaria os clientes da empresa que vendiam peças em lojas multimarcas. "Haveria uma 
exposição ainda maior em pontos escolhidos a dedo, contribuindo para o rejuvenescimento da 
marca", diz a gerente de marketing e novos negócios, Genevieve Junqueira. 
 
Com a decisão tomada de abertura de lojas próprias, veio uma segunda dúvida: seria melhor 
ter lojas próprias ou também ter franquias? Chegou-se à conclusão de que o modelo de 
franchising poderia acelerar a expansão da Valisère pelo país, acelerando sua pulverização. Em 
2010, foram abertas no segundo semestre as duas primeiras lojas de franqueados, uma em 
Florianópolis (SC), outra em Belo Horizonte (MG). Neste primeiro semestre, serão abertas 22 
lojas, entre próprias e franquias, com maioria de franqueados. "Estamos privilegiando clientes 
nossos como nossos primeiros franqueados", diz Genevieve. Nos próximos cinco anos, a ideia 
é de que possam ser abertas 300 lojas entre próprias e franquias, das quais 80% de franquias. 
 
Com a forte expansão do varejo e a especialização dos shoppings centers, que têm buscado se 
diferenciar perante o público com marcas únicas, muitas empresas começaram a adotar o 
formato de franquias para crescer. "No Brasil, por muito tempo o varejo ficou aquém da 



indústria, que era mais sofisticada e começou a se expandir por meio de franquias. Hoje, no 
Brasil cerca de 70% das franquias estão ligadas a marcas e produtos, enquanto nos Estados 
Unidos, cerca de 70% estão relacionadas a negócios formatados", afirma Marcus Rizzo, da 
Rizzo Franchise. 
 
Entre os principais pontos a favor da implementação do sistema de franquias, segundo 
especialistas, está o fato de que franqueador pode expandir o número de lojas com baixo 
investimento de capital, se comparado à montagem de uma rede própria. Também pode fazer 
essa expansão com maior rapidez do que a abertura de pontos próprios, que exige maior 
tempo e dedicação do empreendedor.  
 
Saúde e beleza têm destaque 
 
Em 2010, o setor de franquias faturou R$ 254 bilhões, alta de 7,3% em relação ao ano 
anterior, com o segmento de saúde e beleza sendo um dos principais destaques, segundo 
pesquisa da Rizzo Franchise. No ano passado, o segmento de saúde e beleza registrou 19 
novas empresas franqueadoras, totalizando 292 marcas. O segmento encerrou 2010 com 
16.463 unidades (1.107 a mais do que 2009) entre lojas próprias e franquias e teve 
faturamento de R$ 9,1 bilhões, R$ 1,2 bilhão a mais do que em 2009. Um exemplo do 
crescimento do segmento é a Onodera. A rede de clínicas de estética, que estreou no formato 
de franchising em 2000, encerrou 2010 com 53 unidades, sendo que seis foram lançadas no 
ano passado.  
 
Cerca de 60% dos pontos da empresa estão no Estado de São Paulo, mas a ideia é crescer no 
Rio de Janeiro, Minas Gerais e Nordeste. Devem ser abertas dez unidades este ano. Entre as 
candidatas a receber clínicas estão Niterói, Fortaleza e Juiz de Fora. "Queremos ter uma maior 
presença no Nordeste, no Rio Grande do Norte, Bahia, Ceará, onde há demanda pelos nossos 
serviços, como tratamento à gordura localizada e à celulite", diz Lucy Onodera, diretora da 
rede, que está presente em 12 Estados.  
 
A previsão é de que a receita cresça 25% em 2011, mesma taxa verificada nos últimos três 
anos. A melhoria da renda da população tem feito o tíquete médio das clientes da Onodera 
subir de R$ 1.000 em 2007 para R$ 1.400 em 2010. Boa parte dos clientes da empresa está 
nas classes A e B. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28 fev. 2011, Especial Pequenas e Médias 
Empresas, p. F4. 


