


s números não deixam men-
tir que o setor de franquias
é um dos que mais crescem
no Brasil. Prova disso são os

resultados de desempenho em 2010 di-
vulgados pela Associação Brasileira de
Franchising (ABF).

O segmento fechou o ano de 2010
com um crescimento de 20,40% em rela-
ção a 2009, ou seja, mais do que se espe-
rava, entre 14% a 19%, valores divulgados
pela ABF. O estudo levou em considera-
ção 1.855 marcas de franquias.

O faturamento de todas as franquias
também foi destaque, já que no ano pas-
sado alcançou a marca de R$75.987 bi-
lhões. O número de redes em operação
no País cresceu 12,9%, e o número de
unidades (franqueadas e próprias) che-
gou a 86.365, que significa um incremen-

to de 8% em relação ao ano anterior. Essa
expansão resultou na abertura de mais
de 57 mil novos postos de trabalho, e 
hoje o setor é responsável por mais de
777 mil empregos diretos.

O QUE ESPERAR PARA 2011?
A previsão da ABF é que a tendência

de crescimento continue. Para 2011, o 
setor acredita em uma elevação de 15%.
Segundo a Associação, o desempenho
das franquias em 2010 foi motivo de co-
memoração para muitos investidores.
"Continuamos crescendo na casa dos
dois dígitos ao ano. O aumento no núme-



ro de redes e a expansão das marcas
já existentes demonstram o grande
potencial do setor", afirma o diretor
executivo da ABE Ricardo Camargo.

Segundo ele, o bom resultado foi
alavancado pelo próprio desempe-
nho da economia brasileira, pela
oferta de crédito e o aumento do po-
der de compra da população. "O sur-
gimento das microfranquias, cujo in-
vestimento inicial não passa de R$50
mil, é o reflexo dessa nova realidade
do mercado", explica Camargo.

Outro motivo do crescimento do
franchising foi o ingresso dos ban-
cos de investimento. "Depois do
momento de consolidação, o capital
injetado nas franquias foi utilizado
principalmente para impulsionar a 
expansão das redes", comenta o di-
retor.

Apenas em 2010 surgiram 212 no-
vas redes de franquia no mercado.
Por trás desse número estão indús-
trias que cada vez mais buscam ope-
rações de varejo. A expansão interna-
cional continua em alta. Atualmente,
existem 68 redes brasileiras atuando
no exterior. Elas estão presentes em
49 países, em todos os continentes, o 
que representa 4% do total das mar-
cas nacionais.

"Os setores que mais cresceram
estão diretamente ligados ao aumen-
to do poder de compra da popula-
ção", explica Camargo. Ainda segundo
ele, o faturamento apresentado pelo seg-
mento de alimentação também teve in-
fluência do aumento de preços, que fo-
ram repassados aos consumidores.

O grande destaque do ramo de alimen-
tação, que teve o incremento de 79 novas
redes em 2010, foram as redes de frozen

yogurt. "A expectativa é que continue cres-
cendo, mas é preciso observar o quanto a 
inflação o impactará em 2011", alerta.

Acessórios pessoais e calçados foi o se-
gundo segmento de maior crescimento
em unidades (27,0%), tendo ocupado pe-
los últimos três anos o primeiro lugar. O 
setor teve aumento de 16,5% em número

de redes e foi um dos que mais abriu
lojas, passando de 3.302, em 2009, pa-
ra 4.178 unidades, em 2010. Destaque
para as redes Havaianas, com 56 no-
vas unidades; Chille Beans, que abriu
58 lojas; Morana, que inaugurou 22
novas unidades; e Pink Bijoux, que
saltou de 70 para 252 pontos. Já a rede
Santa Lola passou de 85 unidades pa-
ra 103, em 2010, e já começa a expan-
dir operações para fora do País.

Ainda com relação a faturamento,
em terceiro lugar está o setor de
vestuário, com 29% de crescimento.
Em número de novas marcas, o seg-
mento pulou de 176 para 220 redes,
uma variação de 25,5%. O destaque
ficou com redes como O Poderoso
Timão (de 15 para 77 novas lojas), 
Eskala (de 78 para 100), Tip Top (de
22 para 40) e Hering Store (de 276
para 347).

O segmento de móveis, decoração
e presentes teve como destaque a en-
trada de redes imobiliárias. Quase
300 novos pontos de vendas foram
abertos, o que contribuiu para um
aumento de 54% do número de uni-
dades do setor. Novas redes como M.
Martan, Copei Colchões justificam
esse crescimento.

O segmento esporte, saúde, be-
leza e lazer ocupa o quinto lugar no
ranking de faturamento no setor de
franquias. Em 2010, o resultado foi

de R$11.842 bilhões, contra R$9.867 em
2009, uma variação de 20%. De olho no
tamanho desse mercado, o crescimento
em termos de unidades foi surpreenden-
te. A rede D'Pil, por exemplo, pulou de
73 redes para 315 novos pontos de ven-
da. A Emagrecentro abriu 43 unidades
em 2010, e a Home Angels, 44 unidades.
"Esse é outro reflexo do crescimento da



classe C, que passou a utilizar produtos
de beleza com mais frequência", comenta
Camargo.

Ele também ressalta a entrada dos dois
principais players do setor de brinque-
dos no ramo das franquias — PBKids e Ri
Happy. Outro destaque é o crescimento da
empresa de piscinas IGUI, que passou de
17 unidades em 2009 para 351 em 2010.

Os dados mostram que os segmen-
tos de negócios, serviços e outros vare-
jos compõem cerca de R$ 21 bilhões do
faturamento total do setor de franquias
(27,6%). Marcas como Chopp Brahma
Express, Fitta Câmbio, Granero estão
nesse segmento. A entrada do Dia%
(Grupo Carrefour) com 376 lojas, Gollog
e a expansão da A M P M são algumas das
redes que fazem parte desse cenário.

0 MAPA DAS FRANQUIAS
O Brasil é conhecido pela sua vasti-

dão de culturas diferentes e peculiares.
Nos negócios e no empreendedorismo
não poderia ser diferente.

De acordo com o sócio-diretor da
Stockler, empresa especializada em
consultoria de varejo, Luis Henrique
Stockler, as diferenças independem
muito menos da região e mais da logís-
tica do transporte do produto e de sua
classificação contábil (substituição tri-
butária ou não e pagamento antecipado
de impostos na barreira entre estados).
Obra e implantação pesam menos nes-
tas diferenças regionais.

Segundo a diretora da Aurélio, Luz
& Associados, consultoria responsá-
vel pela formatação e comercializa-
ção das franquias Zapata, Lênia Luz, o 
Franchising brasileiro está em cresci-
mento por todo o território nacional. Se
o Sudeste e o Sul são as regiões em que
o setor está mais consolidado, há mui-
tas oportunidades também nas princi-
pais cidades do Nordeste, do Norte e do
Centro-oeste.

Como as principais marcas já estão
nas capitais e nas metrópoles, há es-
paço para as cidades médias, que estão
crescendo devido à industrialização se-
torizada, ao agronegócio e à abertura de
shopping centers. Também há mercado
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para as novas marcas, como o Zapata,
que tem interesse em expandir para to-
do o Brasil.

Outra tendência do setor são as mi-
crofranquias, aquelas com investimen-
to inicial total até R$100 mil. São as fran-
quias individuais, home based (residen-
ciais), quiosques, corners e outros for-
matos que permitem um investimento
menor, porém com a mesma projeção
de rentabilidade e retorno. "É uma gran-
de oportunidade para as novas marcas e 
para as marcas regionais", diz Lênia.

ONDE INVESTIR?
Na hora de levantar os pontos contra e 

a favor de abrir um negócio com franquia
é preciso sempre levar em consideração
diversos fatores. Por exemplo, há cidades
de pequeno e médio porte que crescem
bem mais do que as grandes metrópoles,
além disso, nem sempre os investimen-
tos públicos e privados concentram-se
apenas no Sul e no Sudeste. As regiões
Centro-oeste, Norte e Nordeste do País já
mostraram índices de crescimento con-
sistentes de produção e de renda.

Hoje, há muitos pequenos e médios
municípios, com menos de um milhão
de habitantes, que podem ser conside-
rados bons para montar um negócio. Na
última década, o PIB do interior cresceu
49%, cerca de dez pontos percentuais a 
mais do que o das metrópoles.







Dados da ABF já revelaram que apenas
7,3% dos franqueadores nacionais sur-
gem na região Nordeste. A maioria, 55%,
vêm do Sudeste, com destaque para os
estados de Rio de Janeiro e São Paulo.

No Nordeste, o crescimento do sistema
tem se destacado em Pernambuco, Ceará
e Bahia. As atenções se voltam para o 
surgimento de franquias em grandes ci-
dades desses estados, além das capitais.
Quando as redes partem de suas cidades
de origem para outros estados é uma in-
dicação da maturidade dessas empresas.

Pernambuco, Ceará e Bahia são os esta-
dos nordestinos onde mais surgem redes
de franquias. Na região, alimentos e ves-
tuário são os principais segmentos. Hoje,
o Nordeste responde por 7,3% dos fran-
queadores nacionais e 55% são oriundos
da região Sudeste.

Ribeiro comenta que na região as oportu-
nidades estão ligadas ao
agronegócio e à amplia-
ção do poder de consumo
das classes econômicas
mais baixas. "Isso tem
provocado um aumento
considerável no consumo
e na oportunidade de instalação de novos
negócios. Várias indústrias implantando
novas unidades na região, ampliando a 
oferta de emprego e o aumento à renda",
avalia.

Recife: o polo de franquias
De acordo com a ABF, a capital pernam-
bucana ocupa, ainda, o sétimo lugar no
mercado nacional de marcas, reunindo 28
redes da região. Quem está em busca de
abrir seu próprio negócio também já se
atentou para a possibilidade de ser um
franqueado. No balcão de atendimento
do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (SEBRAE-PE), a procura por
esse mercado gira em torno de 50% das
consultas.

Se antes as empresas procuravam abrir
suas franquias no eixo Centro-sul, hoje
os empresários estão atrás de regiões
onde há espaço para novos estabele-
cimentos. São 524 empresas de 20 seto-

de 389 lojas em todo o território nacional.
Para 2010, a meta é inaugurar mais 20 uni-
dades para alcançar 80 postos de venda no
Nordeste, um crescimento de cerca de 30%.

Outra franqueadora que está atenta ao po-
tencial do mercado nordestino é a rede de
idiomas CNA, que também inclui a região
nos seus planos de expansão para este ano,
com perspectiva de abrir 40 novas unidades
só lá. Durante a Franchising Nordeste, a rede
apresentou aos empresários a opção de fi-
nanciamento realizado por ela mesma para a 
abertura de novas unidades, com taxa de ju-
ros mais competitiva do que a oferecida pelo
mercado, além do modelo de negócios Risco
Zero, que garante ao investidor ter de volta
todo o investimento na franquia, caso não
obtenha lucro no período de 24 meses.

Outro grande fator que atrai as empresas pa-
ra Pernambuco, é o seu crescimento econô-
mico que, segundo projeções da Federação
das indústrias do Estado de Pernambuco es-
tima-se para 2012 um PIB de R$101 bilhões,
com taxa de crescimento de 7,5% ao ano.
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