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Companhias tradicionais aderem ao sistema para crescer mais  
 
Marcas tradicionais de vários segmentos, conhecidas há décadas pelos brasileiros, optaram por 
expandir os negócios e intensificar o relacionamento com o consumidor por meio de franquias. 
"Uma empresa tradicional tem lembrança muito forte para o cliente. Quanto mais conhecida, 
mais valiosos são o patrimônio e o apelo comercial", explica a vice-presidente da Associação 
Brasileira de Franchising (ABF), Maria Cristina Franco. Segundo ela, companhias como a Lupo, 
Hope e Havaianas tiveram êxito no setor de franchising. 
 
Fundada em 1921, a Lupo iniciou as operações com franquias em 1994. A marca soma cerca 
de 200 franqueados e duas lojas próprias. "Contratamos uma empresa de pesquisa e 
verificamos que, de cada dez consumidores, oito citam a Lupo em primeiro lugar. Os 
concorrentes vêm em seguida", afirma o diretor comercial Valquírio Cabral Junior.  
 
Com sede em Araraquara, a companhia fabrica meias, pijamas, calcinhas, cuecas, lingeries e, 
recentemente, uma linha fitness. "Passamos a ser a loja da família porque investimentos em 
inovação e diversificação, com muita qualidade", diz Cabral Junior. Empresa de comando 
familiar, hoje, na terceira geração, a Lupo faturou R$ 540 milhões em 2010 e espera R$ 700 
milhões neste ano. 
 
Em 2011, a Hope completa 45 anos de atividade. Nos últimos 13 anos, a tradicional marca de 
lingerie optou por segmentar os negócios para as faixas A e B. A estratégia foi definida porque 
uma pesquisa própria constatou que, nesses segmentos de renda, de cada 100 peças de 
lingerie vendidas, 12,5 eram da Hope.  
 
A empresa entrou no franchising em 2005. "Temos 61 unidades, incluindo duas lojas próprias 
e cinco no exterior. A meta é chegar a, pelo menos, 100 operações em 2011", afirma o diretor 
comercial Carlos Eduardo Padula. Os planos para o futuro são arrojados. Até 2015, a marca 
quer atingir 350 franquias. "No próximo ano, começaremos a estruturar as operações 
internacionais", explica.  
 
Além dos 7 mil clientes da Hope atendidos pelo varejo tradicional, o crescimento da marca 
aconteceu via franquias e aumento do portfólio. Além de lingeries, a Hope trabalha com moda 
praia e acessórios, entre outros. "Antigamente, fazíamos 12 coleções por ano. Hoje, há cerca 
de cinco lançamentos por mês."  
 
Quando se fala em chinelo, qual brasileiro não se lembra das Havaianas? "O projeto de fanquia 
foi uma maneira de fortalecer a imagem da marca em todo país. Quem encontrar uma loja ou 
quiosque das Havaianas, conhecerá todo o portfólio da marca em um único lugar", explica o 
diretor de Varejo, Rogério Bastos Shimizu.  
 
A Alpargatas, empresa de capital aberto, tem 104 anos e lançou a marca Havaianas em 1962. 
A operação da franquia começou em 2008 e soma hoje duas lojas próprias e 150 franqueadas. 
No final de 2010, a franquia se expandiu para a região Nordeste e, neste ano, para a Norte. 
 
Com 62 anos, com origem em Parobé, no Rio Grande do Sul, a Bibi Calçados mantém 85% da 
sua produção no mercado nacional, exportando o restante para 60 países. A primeira unidade 
franqueada foi inaugurada em 2008. Atualmente, há cinco lojas próprias e 23 franqueadas nas 
regiões Norte, Nordeste e Centro Oeste. Neste primeiro semestre, entraram em operação as 
unidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Especializada em calçados infantis até 12 anos, com 
conceito anatômico, a produção total da Bibi será 3,5 milhões de pares em 2011. "Vamos 
terminar o ano com 50 unidades franqueadas negociadas", diz o presidente Marlin Kohlraus.  
 
De origem catarinense, a Dudalina atua há 54 anos com a produção de camisas de alto 
padrão, com três marcas: a Dudalina, dirigida a homens e mulheres acima dos 25 anos, que 



necessitam de roupas formais. A marca Individual é dirigida para o mesmo público usar nas 
horas de lazer. Já a Base é uma linha de peças casuais para o público jovem. 
 
Recém iniciadas, as operações com franquias da Dudalina devem encerrar 2011 com de 20 
lojas especializadas em camisas femininas, para os públicos A e B. "Na continuidade, 
seguiremos com as operações masculinas", afirma a presidente Sônia Regina Hess de Souza, 
pertencente à segunda geração da família fundadora. Atualmente, a Dudalina tem 3 mil 
clientes nas lojas multimarcas. Com as franquias, a expectativa é faturar R$ 250 milhões em 
2011 e quadruplicar o faturamento em 2016.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 17 maio 2011, Especial Empresas centenárias, p. 
F6. 


