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Em entrevista ao Mundo do Marketing, Ricardo Camargo, Diretor Executivo da ABF, fala sobre 
resultados e tendências do setor. 
 
Com um faturamento de R$ 77 bilhões em 2010, as franquias brasileiras têm motivos para 
comemorar. Os números representam uma expansão de 20,4%, se comparado a 2009, e a 
expectativa é que o setor continue crescendo a dois dígitos nos próximos cinco anos. Hoje, as 
1.865 redes de franchising operam 87 mil pontos de venda no país. Para 2011, a previsão é de 
aumento contínuo, com mais nove mil lojas e um crescimento de 8% no número de redes, 
além de um faturamento 15% maior. 
 
Entre os setores com melhor desempenho estão alimentação, acessórios pessoais e calçados, 
vestuário e beleza. Áreas de prestação de serviço, no entanto, como atendimento, reparos 
domésticos, acompanhamento de idosos, jardinagem, consertos de computador e 
representações comerciais também apresentam oportunidades para aqueles que desejam 
investir. Na medida em que o poder de consumo do brasileiro aumenta, novos mercados 
podem ser explorados por quem quer empreender. 
 
Em entrevista ao Mundo do Marketing, Ricardo Camargo, Diretor Executivo da Associação 
Brasileira de Franchising (ABF), traça um raio X do setor. Quem são os novos franqueados, 
como aproveitar as oportunidades do e-commerce e quais são as tendências para os próximos 
anos são alguns dos assuntos abordados. A seguir, a conversa na íntegra. 
 
Mundo do Marketing: De uma forma geral, como está o setor de franquias no Brasil? 
Ricardo Camargo: No Brasil, o sistema de franchising faturou R$ 77 bilhões em 2010, um 
avanço de 20,4% em cima do ano anterior, fechou com 1.865 redes, um aumento de quase 
13% e chegou a 87 mil pontos de venda, crescendo 8%. Acumulamos no ano passado um total 
de empregos diretos de 777 mil. Para 2011, projetamos 62 mil novos empregos, de oito a 
nove mil novos pontos de venda, 8% em crescimento de redes e 15% no faturamento. O 
Brasil é o quarto país do mundo em termos de marcas e o sexto em termos de unidades. 
 
Mundo do Marketing: Que mercados apresentam boas oportunidades para a 
expansão das redes? 
Ricardo Camargo: Todos os mercados têm suas oportunidades. Os grandes centros já têm 
muitas franquias, shoppings. Vemos um crescimento acentuado em periferias das cidades. Há 
muitos supermercados, hipermercados e galeriais comerciais que também estão 
disponibilizando pontos e propiciam um crescimento dentro destas grandes metrópoles. Mas a 
grande oportunidade está no Nordeste, que teve um aumento de renda e deve ter crescido em 
torno de 23%. 
 
O franchising também se interioriza e vai em direção à região Norte, principalmente no estado 
do Pará, em cidades como Parauapebas, Marabá e a capital Belém. Manaus continua em uma 
fase de crescimento forte na região Norte e há ainda estados como Mato Grosso do Sul, 
Matogrosso, Palmas e Goiás, que em função dos bons resultados agropecuários estão 
começando a ver crescer fortemente as suas cidades. 
 
Mundo do Marketing: Que setores crescem mais e são oportunidades para franquias?  
Ricardo Camargo: São inúmeros. Prestação de serviço teve um crescimento acentuado, 
através das microfranquias, que são franquias com investimento total de até R$ 50 mil. Há um 
aumento na área de atendimento, como reparos domésticos, acompanhamento de idosos, 
jardinagem, consertos de computador e representações comerciais. Este é um segmento que 
cresce bastante. Mas os que mais cresceram no ano passado foram alimentação (40%), 
seguido por acessórios pessoais e calçados (37,9%), vestuário (37%), beleza e saúde (20%), 
turismo e informática (ambos em 17%). 
 
Mundo do Marketing: As oportunidades acompanham também as taxas de 
crescimento? Onde cresce mais é onde há mais oportunidades? 



Ricardo Camargo: Depende um pouco dos resultados macroeconômicos. Áreas como 
alimentação e vestuário cresceram principalmente em função do aumento de renda no ano 
passado. Mas existem outros mercados que crescem em função do poder econômico. Turismo 
tem crescido interna e externamente. Apenas em 2010, as empresas aéreas tiveram um 
crescimento no faturamento na ordem de 20%, um número bastante significativo. O Brasil é 
hoje um dos 10 países que mais exporta turistas, embora internamente não aproveite tanto. 
 
Na área de informática o Brasil é um dos grandes players mundiais, assim como em telefonia 
celular. Em celulares é o quarto país do mundo e em informático é o quinto. Esses setores, por 
uma razão de mercado, são os que mais têm crescido. Mas isso não impede que existam 
oportunidades em outros setores, como educação, por exemplo. Com os próximos eventos 
internacionais que o país sediará há uma procura forte, principalmente nas escolas de idioma 
como inglês, e nos setores profissionalizantes. 
 
Mundo do Marketing: Quais são as maiores dificuldades que as redes enfrentam hoje 
para se expandir? 
Ricardo Camargo: A primeira delas é o número de pontos. Tivemos uma valorização 
imobiliária excessiva no ano passado, na ordem de 25%, e isso tem inibido um pouco os 
negócios, porque compromete a taxa de retorno em função dos altos aluguéis, ou das altas 
luvas. Os pontos comerciais estão muito caros, o que impede de certa forma a abertura de 
novas lojas. Tanto é que só crescemos 8% no ano passado, quando deveríamos ter crescido no 
mínimo 10%. Esse é o principal fator hoje de estrangulamento. 
 
Na área de crédito temos abundância, porque o mercado de franquias é muito mais seguro. 
Hoje vários bancos têm linhas de crédito especiais para franquias. Mas há problemas 
característicos da nossa economia. A carga tributária brasileira é a mais alta do mundo, além 
da condição dos aeroportos e das estradas. São operações muito deficientes, que oneram o 
custo do produto final. 
 
Mundo do Marketing: O perfil do franqueado mudou nos últimos anos. Quem são 
esses novos empreendedores? 
Ricardo Camargo: Tivemos a soma de pessoas mais jovens entrando no mercado, algumas 
oriundas de universidades. Nosso sistema educacional ainda é bastante deficiente, então há 
sobras em alguns setores, como Direito e Administração. Às vezes, as pessoas não encontram 
oportunidades de trabalho no mercado e acabam querendo montar seu próprio negócio. De 
maneira geral, os homens mais jovens têm entrado, mas as mulheres também têm aumentado 
o seu grau de participação. Acreditamos que 35% dos negócios aqui no Brasil estejam nas 
mãos de mulheres. A faixa etária também mudou. Normalmente ficava entre 40 e 55 anos e 
passou para 25 a 50 anos.  
 
Mundo do Marketing: Vemos muitas redes novas que ainda não têm um grande 
trabalho de Marketing. O que deve ser feito para desenvolver uma boa marca de 
franquia? 
Ricardo Camargo: O segredo do negócio de franquias é justamente a marca. Temos hoje 
Wizard, O Boticário, Habib's, McDonald’s, Giraffas, Bob’s. Companhias que têm feito um 
Marketing muito mais ativo, até porque crescem cada vez mais. 
 
As empresas menores, antes de iniciar uma alavancagem na área de Marketing, precisam 
estar com a operação bem definida para que haja uma coesão e, a partir daí, comecem a 
trabalhar o Marketing de forma mais ativa. Marcas menores naturalmente não têm tanto 
recurso para fazer frente, porque são poucas unidades, então precisam em primeiro lugar 
tentar crescer a sua base, para que quando utilizem a verba de Marketing em maior escala e 
consigam penetrar no mercado. 
 
Mundo do Marketing: A internet é uma realidade no varejo, mas as redes acabam 
ficando de fora pela sua natureza de negócio. Elas realmente não podem vender 
online? Como aproveitar este mercado? 
Ricardo Camargo: Muitas redes já têm optado por ter vendas online. Essa é uma realidade 
que não tem mais volta. De alguma forma, as empresas em algum momento terão que se 



plugar. Percebemos que deve haver uma concordância entre os pontos de venda. A loja física 
continua sendo o foco principal, mas o site tem que estar de acordo com a loja. Ter preços 
diferentes pode trazer problemas, por exemplo. É necessário um trabalho conjunto entre 
franqueador e franqueados para chegar a um acordo de como serão consideradas essas 
vendas para começar a crescer neste segmento. 
 
Mundo do Marketing: Qual é a projeção do setor para os próximos anos? Quais são as 
principais tendências? 
Ricardo Camargo: Devemos continuar crescendo a dois dígitos nos próximos cinco anos. 
Temos muito espaço para expandir. A Austrália, por exemplo, tem 22 milhões de habitantes, 
mil redes de franquias e 14% do PIB é gerado pelas franquias. Nos Estados Unidos, este 
número é de 20%. No Brasil, o nível de participação é de 2,1%, apesar de já sermos o quarto 
mercado do mundo em marcas e o sexto em unidades. 
 
Isso nos dá uma dimensão de crescimento muito forte na área de franquias. Temos condições 
de atingir nos próximos três anos mais de 250 mil pontos de venda, então continuaremos a 
crescer numa linha bastante forte. O PIB do franchising tem sido mais ou menos 2,5 a três 
vezes o PIB normal do país. Dizem que o PIB do país, em média, crescerá 4,5%, 5% nos 
próximos anos. A tendência é o que franchising continue crescendo na faixa de 12%, 15%. 
 
Fonte: Mundo do Marketing, 16 jun. 2011. [Portal]. Disponível em: 
<http://www.mundodomarketing.com.br>. Acesso em: 17 jun. 2011. 


