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Oportunidades

● Esporte
As franquias de
esporte, saúde,
beleza e lazer
tiveram alta de
24,3%. Destaque
para a rede Não +
Pêlo, que abriu
295 unidades.

● Móveis
O desempenho
das empresas de
móveis, decoração
e presentes foi
35% superior a
2010. A Casa do
Construtor (foto)
abriu 24 lojas.

● Turismo
Junto com
hotelaria, o
segmento teve
expressiva
evolução: 85,9%.
Só a TAM Viagens
inaugurou 115
operações.

● Alimentação
O segmento ficou
em quinto lugar,
sobretudo, pela
dificuldade de
encontrar novos
pontos comerciais.
Ainda assim,
cresceu 14,5%.
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Expansãoapresenta
desafiospara o setor

“Empresas
influenciadas
pelo aumento
de renda da
classe C são
as que mais
vão crescer ”
Ricardo Camargo,
diretor da ABF

Ligia Aguilhar

As franquias brasileiras fatura-
ram R$ 89 bilhões em 2011, se-
gundo levantamento divulgado
no início do mês pela Associa-
ção Brasileira de Franchising
(ABF). O resultado representa
crescimento de 16,9% em rela-
ção a 2010, quando a receita foi
de R$ 76 bilhões.

Esse desempenho tem a ver
com os grandes eventos esporti-
vos que o País receberá, como a
Copa do Mundo de 2014 e os Jo-
gos Olímpicos de 2016. Por is-
so, não é de se estranhar que o
setor de hotelaria e turismo te-
nha crescido 85,9% no período.

Ainda segundo a ABF, o seg-
mento de móveis, decoração e
presentes registrou bom desem-
penho (alta de 35%), seguido pe-
las empresas que atuam no ra-
mo de esportes, saúde, beleza e
lazer (24,3%) e no segmento de
negócios, serviços e outros vare-
jos (14,9%). O setor de alimenta-
ção teve alta de 14,5%.

O número de redes chegou a
2.031, alta de 9,5% em relação
ao ano passado. Dessa maneira,
a feira promovida pela ABF em
junho deste ano deverá se tor-
nar a maior do mundo, com
500 expositores, superando a
Franchise Expo Paris.

Além dos eventos esportivos,
o mercado de franchising tem
se fortalecido em decorrência
do desempenho da economia,
da elevação da renda da popula-
ção e do poder de compra de in-
vestidores e consumidores.

Só no ano passado, o consu-
mo interno das famílias regis-
trou alta de 4,1%. “Empresas li-
gadas ao aumento do poder
aquisitivo da classe C são as
que mais crescem e devem con-
tinuar prosperando, especial-
mente no interior”, diz o dire-
tor da ABF, Ricardo Camargo.

Mas esse ótimo desempenho
passa a exigir cada vez mais co-
nhecimento e capacidade dos
candidatos a franqueados. A ex-
pansão acelerada fez com que
marcas conceituadas ganhas-
sem mercado rapidamente e re-
duzissem as oportunidades pa-
ra novos investidores. Elas tam-
bém endureceram os critérios
de seleção e chegam a registrar
fila de espera para abertura de
novas unidades.

O resultado disso foi que em-
presas menos estruturadas e
com pouca experiência ingressa-
ram no setor, o que acarretou
uma série de queixas. A expan-
são das microfranquias (negó-
cio que exige baixo investimen-
to inicial e até dispensa o ponto
comercial), por exemplo, preo-
cupa as lideranças do setor.

A Associação Brasileira de
Franchising, inclusive, criou
um comitê para discutir o seg-
mento no ano passado. “Quere-
mos montar uma cartilha de
orientação para que o candida-
to tenha clareza sobre as neces-
sidades e barreiras desse negó-
cio”, revela Ricardo Camargo.

O alto custo dos pontos co-
merciais nas capitais é outro di-
lema a ser equacionado. “Algu-
mas marcas estão repensando
seus formatos ou migrando pa-
ra o interior do País porque o
aluguel nos grandes centros
chega a impedir que o franquea-
do alcance o payback (tempo ne-
cessário para que o lucro iguale
o valor investido)”, diz o consul-
tor Marcelo Cherto.

O mercado de trabalho aque-
cido – a taxa de desemprego
não é superior a 6% – também
fez com que o problema da mão
de obra chegasse nas franquias.
“As marcas devem incentivar
seus investidores a criarem pro-
gramas de retenção e motiva-
ção de talentos porque muitas
vezes ele quer fazer algo, mas
não sabe como”, diz Cláudia Bit-
tencourt, outra consultora do
setor de franchising.

Após ser obrigado a trocar
90% do quadro de funcionários
em 2010, Renato Munhoz, do-
no de duas lojas da Cachaçaria
Água Doce em Ribeirão Preto,
precisou agir. Ele desenvolveu
por conta própria um programa
que premia funcionários com
remuneração variável confor-
me o cumprimento de algumas
metas, que vão desde o volume
de vendas até ações simples co-
mo registrar o cartão de ponto.

A iniciativa deu certo e Mu-
nhoz reduziu em 60% os proble-
mas com o ponto eletrônico e
em 70% as ausências sem justifi-
cativa. “O reconhecimento faz
o funcionário gostar do que faz.
Hoje converso mais com eles
para saber o que pensam”, diz o
empreendedor, cuja gestão vi-
rou referência para toda a rede.
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Confira alguns setores cujo faturamento
chamou a atenção dos especialistas da ABF

Problemas como alto
preço dos aluguéis e
falta de mão de obra
preocupam o segmento,
que fatura R$ 89 bilhões

Referência.
Munhoz (dir.)
ao lado de
um dos seus
funcionários
mais antigos,
Everaldo
Martins
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 28 mar. 2012, PME, p. X6.




