
esta década, os grupos fran-
queadores viraram moda. A 
ideia de ampliar os ganhos 

de escala das redes de franquias tem 
levado empresários a formar gran
des empresas sob as quais estão 
abrigadas diversas marcas. Este mo
delo de gestão centralizada é uma 
tendência que representa 14,1% do 
negócio das franquias no Brasil e fa
turou R$ 12,5 bilhões em 2011. 

Os grupos operam como em
presas tentaculares, com diversas 
marcas, milhares de funcionários, 
fábricas de processamento de ali
mentos, distribuidoras de produtos, 
unidades de recursos humanos e 
operações no país e no exterior. Esses 
gigantes crescem por meio de aqui
sições de redes ou pela expansão de 
suas próprias marcas e só pensam 
em uma coisa: crescer ainda mais. 

O maior desses grupos é o Multi, 
voltado ao ensino de idiomas, cur
sos profissionalizantes e reforço 
escolar, que faturou R$ 3 bilhões 
em 2011. O negócio, no entanto, 
começou pequeno, conforme diz 
o empresário e fundador do gru
po, Carlos Wizard Martins. Em 
1987, Carlos e sua mulher Vânia, 
recém-chegados de uma tempo
rada de sete anos no exterior, abri
ram a primeira escola de idiomas 
Wizard. Eles cuidavam da admi-

nistração do negócio e davam as 
aulas de inglês. 

Atualmente controlador das 
marcas Wizard, Yázigi, Skill, Alps, 
Quatrum, Microlins, S.O.S, Bit Com-
pany, People e Smartz, o grupo Multi 
ganhou posicionamento estraté
gico em 2005, quando os filhos do 
empresário, Lincoln e Charles, de
cidiram que era hora de garantir a 
liderança. O crescimento aconteceu 
por aquisições e do primeiro cheque 
de R$ 1 milhão dado à rede regional 
Yeski, de Campinas, até o mais recen
te, de RS 100 milhões, para comprar 
o Yázigi, passaram-se cinco anos. 

O grupo levou um tempo para 
arrumar a casa e unificar suas ope
rações, que contam com um cen
tro de desenvolvimento, pesquisa 
e criação de materiais próprios. 
Só terceirizam os serviços gráfi
cos. Com o porte atual, o negócio 
passou a atrair investidores. Desde 
2011, o fundo Kinea, do banco Itaú, 
tem 15% da holding do grupo. 

O empresário estima que o gru
po, com mais de três mil escolas 
no Brasil, cresça 20% em 2012. Para 
Martins, o desenvolvimento do país 
está atrelado ao melhor preparo 
educacional, que tem apenas 2% da 
população fluente em inglês. E isto 
para o grupo Multi é o sinal verde 
para continuar crescendo. 

Por Andréa Licht 
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O próximo passo para o grupo 
será a abertura de capital. "Quando 
chegar o momento, faremos uma 
oferta inicial de ações (IPO, sigla em 
inglês) com o objetivo de investir 
mais na expansão", diz Martins, que 
é autor do livro "Desperte o milio
nário que há em você". O foco dos 
investimentos deverá continuar 
sendo a educação no Brasil ou fora. 
O Multi está presente no Japão, Chi
na, Angola, Inglaterra, além de vá
rios países da América Latina. 

No varejo, a tendência de o in
vestidor financeiro apostar no seg
mento tem menos de uma década. 
"Isso contribui para que os grupos 
cresçam com maior velocidade, 
não dependam da venda de fran
quias para ganhar escala e usufruir 
o bom momento da indústria de 
shopping centers", diz Luis Henri
que Stockler, sócio-diretor da con
sultoria de varejo ba}Stockler. 

Há previsão de inauguração de 
70 novos empreendimentos entre 
2012 e 2013, e é neles que a maio
ria das 2,3 mil marcas franqueadas 
em operação no mercado brasileiro 
está presente. Nas áreas de alimen
tação de shoppings, 95% das opera
ções de alimentação são franquias e 
no segmento de moda é de 50%. 

Nas operações de grupo ocor
rem ganhos de escala nas nego
ciações em três áreas: ponto de 
venda, fornecedores e captação de 
franqueados. "Com isso, o ciclo po
sitivo se fecha e dá uma velocidade 
que o franqueado solitário não 
tem", diz Stockler. A configuração 
do negócio como grupo, no en

tanto, não assegura desempenho 
garantido. Olhar o mercado com 
criatividade pode ser benéfico. 

Jae Ho Lee, diretor-geral do 
grupo Ornatus, que atua nas 
áreas de alimentos e bijuterias e 
acessórios femininos, lançou no 
primeiro semestre, com mais dois 
parceiros, a franquia Love Brands. 
É um projeto de loja que reúne no 
mesmo ambiente a marca Balonè, 
de bijuterias e acessórios; a Puket, 
de confecção; e a Imaginarium, de 
decoração. Se nos grandes maga
zines há o risco de o consumidor 
ficar disperso em meio a uma 
quantidade enorme de produtos 
neste novo formato as três marcas 
tiram proveito do foco comum em 
moda e da sinergia de público. 

"Não adianta reclamar dos cus
tos altos de locação de shoppings, é 
preciso buscar alternativas", diz Lee. 
A Love Brands é um modelo de loja 
criado para cidades sem shopping 
centers, com 50 mil e 80 mil habi
tantes, mas cuja área de influência 
atinge até 200 mil pessoas. Em mé
dia, o investimento em uma loja 
de shopping é de RS 500 mil e o da 
Love Brands é de R$ 200 mil. 

O grupo Ornatus é dono das 
marcas Morana e Balonè de bijute
rias e em food service opera ajinjin 
Wok e as recém-inauguradasjinjin 
Sushi e Little Tokyo e a My Sandwi
ch, com inauguração prevista para 
setembro. Além de criatividade, 
outro ingrediente desta receita é 
acompanhar mudanças de hábito 
do consumidor. "No começo da dé
cada de 1990, fast-food era moda. 
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Em 1992, abri a Jin Jin, de comida 
chinesa, mas no fim da década a 
categoria de comida rápida virou 
palavrão", afirma. Reposicionada 
e com alterações no cardápio, hoje 
se chama Jin Jin Wok Asiatic Food. E 
as outras marcas seguem a linha de 
uma alimentação mais saudável. 

A consolidação do grupo Orna-
tus aconteceu em 2007. Ao todo, 
são 285 lojas, operações no Brasil 
e Portugal, uma fábrica de desen
volvimento de coleções em Seul, 
na Coreia, e uma distribuidora nos 
Estados Unidos. O faturamento de 
R$ 192 milhões em 2011 deve cres
cer 30% neste ano, alavancado pelas 
marcas recém-inauguradas. 

Outro grupo criado nesta década 
é o Afeet, proprietário das marcas 
Authentic Feet, Art Walk, Magic Feet 
e Tennis Express. Em 1995, os sócios 
Adriano Obeid e Salomão Salum 
inauguraram a Authentic Feet, uma 
loja que vendia tênis. À época, a 
segmentação proposta era uma no
vidade num mercado habituado às 
sapatarias com todo o tipo de calça
do. Nove anos depois, em 2004, com 

a experiência acumulada no varejo, 
formataram e lançaram a primeira 
franquia da marca e projetaram que 
- se tudo corresse como previsto 
- chegariam a 40 lojas em 2008. 

O plano dos sócios foi superado 
e a rede chegou ao fim de 2008 com 
duas marcas e 80 lojas. Em 2006, o 
grupo lançou a marca Art Walk. Os 
produtos tinham conotação de sa
pato casual de moda, uma tendên
cia forte que o sócio-diretor Adria
no Obeid tinha identificado nas 
vitrines de Berlim, durante a Copa 
do Mundo de 2006. "Não estávamos 
criando um negócio totalmente 
novo. Aproveitamos o nosso co
nhecimento no varejo de calçados, 
criando uma nova rede que não 
canibalizaria a anterior, apostando 
numa coleção 80% diferente." Este 
mesmo raciocínio serviu para lan
çar mais duas marcas: a Magic Feet, 
para público infantil, em 2008, e a 
Tennis Express com lojas de rua, em 
2011. O grupo, que faturou R$ 250 
milhões em 2011, deve crescer 15% 
neste ano e chegar a 175 lojas. 

Em comum, os grandes grupos 

de franchising começaram peque
nos, com seus donos no controle da 
operação. Quando os sócios Mario 
Chady e Eduardo Ourivio abriram 
a primeira loja Spoleto, em 1999, 
tinham planos de crescer. Neste 
ano, o grupo Trigo, proprietário das 
marcas Spoleto, Domino's Pizza e 
Koni Store, estima faturar R$ 590,7 
milhões e ultrapassar as 520 unida
des espalhadas no Brasil, Costa Rica, 
México e Espanha. 

"A ideia de criar o grupo sur
giu em 2006, quando tínhamos a 
Domino's Pizza por quase dois anos 
e operávamos fábrica e distribuido
ra. Vimos ali uma oportunidade de 
otimizar recursos e, principalmen
te, construir uma única e poderosa 
cultura de grupo", diz o presidente 
do gaipo Trigo, Mario Chady. 

Um das apostas do grupo para 
garantir a expansão de 20% neste 
ano é em um novo formato de loja 
- fora de shoppings ou ruas de alto 
tráfego em grandes centros - que 
combina mais de uma marca no 
mesmo local em municípios com 
menos de 300 mil habitantes. 
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Text Box
Fonte: Valor Setorial Franquias, São Paulo, p. 28-30, ago. 2012.




