
o contrário do que se pensa, 
a atual crise econômica que 
golpeia duramente a Europa 
impulsionou a indústria lati

no-americana, sobretudo no caso das fran
quias, que a cada dia ganham mais presen
ça na região. "Isso se deve principalmente 
ao fato de que, em uma época de dificulda
des monetárias, as franquias acabam sen
do um negócio seguro e confiável", expli
ca o presidente da Câmara de Franquias do 
Peru, Daniel Manrique Winkler. 

De acordo com os dados compilados 
pela revista AméricaEconomia, o país que 

mais se destaca na região nesse aspecto é o 
Brasil, onde há cerca de 1,8 mil franquias 
no mercado. O país é seguido por Méxi
co, Argentina e Venezuela. O setor com 
maior peso é o gastronômico, que chega a 
ter quase 35% de presença em âmbito re
gional. Tanto que a franquia de maior su
cesso no Peru é a China Wok, na Venezue
la é a Churromanía e, no Chile, a Doggis, 
especializada na venda de hot-dogs. 

CONQUISTA DO MUNDO 
Grande parte das franquias da América 
Latina encontra-se em etapa de profis

sionalização. E, para acompanhar este 
rápido crescimento, na maioria dos pa
íses foi desenvolvida uma normativa e 
uma clara política de internacionaliza
ção das marcas. 

O Boticário, no Brasil, é um caso em
blemático da atual realidade latino-ame
ricana. Essa franquia não apenas é a 
maior do país, com 3.337 unidades, co
mo também uma das que têm presença 
mais relevante na região. Sua história co
meçou em 1977, com a inauguração de 
uma pequena loja no centro de Curiti
ba (PR). A l i , além de aviaras receitas, • 
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começaram a ser produzidos cremes fa
ciais que tinham como base algas mari
nhas e colágeno. Mas qual é o segredo do 
sucesso dessa franquia? Segundo sua di-
retora-executiva, Andrea Mota, ele está 
no fortalecimento da marca e na qualida
de dos produtos. Além disso, a compa
nhia está sempre atenta ao cenário inter
nacional, mas nem por isso se descuida 
do mercado local. 

GERAÇÃO DE EMPREGOS 
A indústria das franquias não apenas 
oferece grandes oportunidades para 
que a América Latina tenha cada vez 
mais presença em âmbito mundial, co
mo também oferece possibilidades pa

ra quem quer empreender e investir, 
além de gerar trabalho e ajudar na for
mação dos funcionários - o que, em su
ma, contribui para o desenvolvimento 
dos diferentes países. 

CARNAVAL DE FRANQUIAS NO BRASIL 
O mercado de franquias no Brasil mos
tra-se consolidado. As receitas regis
tradas pelo setor representam 2 , 1 % 
do PIB (Produto Interno Bruto). Além 
disso, o Brasil está entre as cinco pri
meiras posições do ranking mundial 
de franquias. Isso revela um ambiente 
de negócios estruturado, com redes de 
porte considerável, como O Boticário e 
suas mais de 3.337 unidades. 

O futuro desse tipo de negócio parece 
promissor. "Há 15 anos o setor de fran
quias cresce a um ritmo muito mais alto 
que o da economia", diz Marcelo Cherto, 
presidente do Grupo Cherto, consultoria 
brasileira especializada na área. 

Existem 1.855 marcas franqueadas no 
Brasil e um total de 86.365 mil estabele
cimentos. A indústria está presente em 
quase todos os setores econômicos, sen
do o da educação e o de entretenimen
to os que reportam maior faturamento: 
28,7% do total das vendas. 

O setor emprega perto de 800 mil pes
soas no país, o que transforma as fran
quias em uma das principais fontes de 
trabalho no Brasil. 
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Text Box
Fonte: América Economia, São Paulo, n. 414, p. 32-35, ago. 2012.




