
mercado de franquias está cada vez 
mais atrativo para os empreendedores 
que buscam investimento com boa 

lucratividade e baixo risco. Com o aquecimento 
da economia e o aumento do poder de compra 
do brasileiro, o setor faturou 16,9% mais em 2011, 
comparado com o ano anterior. A expectativa é 
de manter o ritmo este ano. 

Esse crescimento acontece em todas as regiões 
do país, porém é mais acelerado fora das grandes 
capitais. Entre os propulsores desse movimento, 

está a inauguração de novos shopping centers, 
celeiro de novas franquias. De acordo com a 
Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), 
entidade que representa o setor, em 2012, serão 
inaugurados 43 novos empreendimentos, sendo 
29 deles fora das grandes cidades do país. 

Dados da Associação Brasileira de Franchising 
(ABF) apontam que o Nordeste deve crescer 17% 
este ano, 2% acima da média nacional prevista. 
Até o fim do ano passado, 15,6% das unidades 
franqueadas do país estavam nessa região. De 
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acordo com Ricardo Camargo, diretor executivo 
da associação, uma das vantagens é o custo 
dos imóveis, o principal investimento para a 
abertura de uma unidade franqueada. "Um 
ponto comercial chega a custar entre 10% e 25% 
menos do que nas regiões Sul e Sudeste", diz. 

A região Sul também é vista como um 
potencial alvo de investimento para novas 
franquias. Levantamento recente realizado 
pela entidade mostra que o Sul é responsável 
por 17,1% das redes do Brasil e tem 9% de 
participação no faturamento total do setor. 
"As oportunidades estão em todas as áreas, 
em especial acessórios pessoais e demais 
artigos relacionados ao mundo da moda", 
aponta Gustavo Schifino, diretor da ABF e 
presidente da CDL de Porto Alegre. 

BONS NEGÓCIOS NO RIO 
Entretanto não são apenas essas regiões que 

estão experimentando crescimento elevado. 
Quem procura investir nas principais capitais 
também encontrará bons negócios. 

De acordo com Fátima Rocha, presidente 
da ABF Seccional Rio de Janeiro, a expectativa 
para o mercado de franquias no estado 
é muito positiva. A realização de eventos 
esportivos como a Copa do Mundo e a 
Olimpíada resultará em novos pontos 
comerciais em estádios, shoppings e até 
em navios. O setor de turismo e serviços 
correlatos também será muito beneficiado. 

Ainda segundo Fátima, outros motivos 
também impulsionam o crescimento do 
franchising no Rio. "O aumento do consumo 
das classes C e D e a 'formalização' da 
economia nas comunidades pacificadas 
trouxeram milhões de consumidores para o 
mercado, além de abrir novas oportunidades 
para a expansão de marcas franqueadas." 

Mesmo com todo esse crescimento, o 
franchising representa apenas 2,3% do PIB do 
Brasil. Entre as redes que operam no Brasil, 94,7% 
são genuinamente nacionais. Em mercados mais 
maduros, como os Estados Unidos, o franchising 
representa uma fatia de 13,8% da economia. 
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Text Box
Fonte: Exame, São Paulo, ano 46, n. 11, p. 92-94, 13 jun. 2012.




