
● O que o senhor destacaria no
estudo que acaba de realizar so-
bre o mercado de franquias?
Tenho constatado que nos últi-
mos cinco anos o mercado bra-
sileiro está passando por um fe-
nômeno que tem explicação,
mas que considero bastante es-
tranho. Cresce mais o número
de franqueadores do que pro-
porcionalmente deveria crescer
a rede. Isso quer dizer que ocor-
rem muitos lançamentos de ne-
gócios em franquia, e aquilo
que chamamos de taxa de pro-
dutividade da rede ainda é rela-
tivamente pequena.

● E o que isso significa?
Apesar de serem inauguradas
quatro franquias por hora, ain-
da temos uma rede relativamen-
te pequena. A chamada média
de franquias por franqueador
ainda é muito baixa. Ao obser-
varmos a média entre as mar-
cas com até cinco anos, vemos
que em muitas, o número de
franqueados não passa de 23
unidades por franqueador. Isso
ocorre porque a maioria delas
se enquadra na classificação de
mercado chamada de marca e
produto. Nesse modelo, o fran-
queado é obrigado a comprar to-
dos os produtos oferecidos pe-
lo franqueador. Ainda estamos
num estágio no qual muitas
franquias na verdade são ape-
nas representantes de venda.

● É um fenômeno isolado?
Não. A mesma característica

marcou o mercado de franquias
americano há vinte anos. Mas is-
so não é natural, o ideal é que o
franqueador se junte com seu
franqueado e vá ao mercado
buscar fornecedores especiali-
zados para a rede, construindo
um modelo de negócio mais
evoluído, que na classificação
de mercado é chamado de negó-
cio formatado.

● Qual a diferença entre as duas
classificações?
Na formatada, o franqueador es-
tá muito preocupado com o re-
sultado da franquia. Ele vai ao
mercado buscar os melhores
produtos nas melhores condi-
ções para o franqueado. Já quan-
do está na classificação marca e
produto, o franqueado é obriga-
do a comprar tudo do franquea-
dor, fica sem saber direito onde
o franqueador ganha dinheiro,

se é nos royalties ou na venda
de produtos para a própria rede.
Com o tempo, o franqueado des-
cobre outro fornecedor, com a
mesma qualidade e melhores
condições. Essa relação de com-
pra e venda faz deteriorar a rede
e pode provocar debandada en-
tre os franqueados, que deixam
de olhar o franqueador como
um parceiro. Hoje, 62% do mer-
cado brasileiro ainda é caracteri-
zado por essa relação. As redes
de marca e produto são as que
mais engordam a taxa de morta-
lidade de franquias.

● Qual é a solução?
Nos Estados Unidos, o merca-
do se purificou. As franquias de
marca e produto tiverem uma
tendência de não crescer e vá-
rias desapareceram. Esse é um
processo normal de melhoria e
purificação do mercado. Mas é
muito difícil discutir estrategi-
camente o que pode acontecer
dentro de quatro ou cinco anos
no mercado brasileiro.

ENTREVISTA

Reportagem de capa

Casa de Bolos
O investimento inicial fica entre
R$ 90 mil e R$ 100mil, incluindo
a taxa de franquia, compra de
equipamento, reforma da loja e o
primeiro estoque de matéria pri-
ma. O valor é parcelado em até
seis vezes e o retorno ocorre en-
tre 18 e 36 meses. Os royalties
são cobrados com valor fixo de
R$ 800 a partir do terceiro mês
de funcionamento

Nossa Empada
O investimento de R$ 50 mil in-
clui a instalação do quiosque
com todos os equipamentos, trei-
namento da equipe, e recebimen-
to do produto. Os royalties giram
em torno de 3% do faturamento
bruto mensal do franqueado

Império das Tortas
Para montar um quiosque da
marca o investimento é de R$ 50
mil, mais royalties mensais de
R$ 676 que inclui a estrutura e os
equipamentos como forno e má-
quina de refresco, além de treina-
mento. O preço para franquear
uma loja fica entre R$ 70 mil a
R$ 90 mil, com royalties mensais
de R$ 1 mil . O valor inclui bal-
cão, equipamentos e treinamento
da equipe. O contrato dura cinco
anos mas é isento de taxas

Cris Olivette

Estudo da Rizzo Franchise, con-
sultoria que realiza pesquisa so-
bre o setor de franquias na Amé-
rica Latina, aponta que em 2012
foram criadas 162 novas marcas
no mercado brasileiro. Entre
elas está a Casa de Bolos, especia-
lizada nesses doces caseiros,
criada por uma família para solu-
cionar a necessidade de trabalho
da matriarca, Sonia Ramos.

“Em 2010, criamos uma unida-
de em Ribeirão Preto, para que
minha mãe e meu irmão mais no-
vo pudessem trabalhar”, conta
Fabrício Ramos.

O empresário afirma que a
aceitação foi tão boa que sur-
preendeu a todos. “Os clientes
nos procuravam para propor ne-
gócios envolvendo a marca.” No
primeiro ano, foram criadas 13
unidades por outros membros
da família. Um ano e meio de-
pois a empresa vendia 300 bolos
por dia e eles decidiram procu-
rar a Associação Brasileira de
Franchise (ABF) para transfor-
mar o negócio em franquia.

A expansão ocorreu em 2012.
Hoje, a marca está consolidada e
tem 42 lojas em operação e mais
12 com inauguração prevista pa-
ra o final de março. “Além disso,
temos mais 28 lojas negociadas,
com contratos assinados, que es-
tão em processo de montagem.”
Ramos diz que hoje a rede pro-
duz cerca de seis mil bolos por
dia, com faturamento médio diá-
rio de R$ 60 mil.

Segundo Marcus Rizzo, res-
ponsável pelo estudo, em 2012 o
ranking das franquias manteve o
mesmo perfil do ano anterior,
tendo à frente negócios nas
áreas de alimentação, saúde e be-
leza, seguidos por vestuário.
“Uma coisa interessante é a vita-
lidade desse mercado, indepen-
dentemente de crises ele se man-
tém com taxas de crescimento e

de desejo por franquias muito
grande”, ressalta.

Para Rizzo, o segmento de ali-
mentação ainda tem muito cam-
po para crescer. “Quando ocorre
um crescimento na capacidade
de consumo da população, o pri-
meiro grande consumo dela é
com alimentação, o segundo é
educação e treinamento, segui-
do de vestuário”, avalia.

Um dos sócios da franqueado-
ra Nossa Empada, Renato Lino,
conta que conheceu o franchise
quando trabalhava com marce-
naria. “Ajudei muita gente a
transformar projetos de loja de
franquia em realidade. Foi assim
que conheci e me interessei por
esse formato de negócio”, conta.

A oportunidade de mudar de
ramo de atividade surgiu quan-
do Lino montou um quiosque da
marca Nossa Empada para o fa-
bricante do petisco. “Ficamos
amigos e propus a ele uma socie-
dade para transformar o negócio
em franquia. Ele concordou e
partimos para fazer testes para
formatar o modelo de negócio e
definir o público alvo.”

Lino afirma que o mercado
buscado pela marca é a classe C.
“Mas atingimos também o públi-
co B pela qualidade do produto e
a classe E pelo custo. Muitas ve-
zes a pessoa não tem dinheiro
para fazer uma refeição de R$ 20
e recorre ao nosso quiosque.”

Hoje, um ano depois, a marca
possui 11 unidades instaladas e
três em processo de implanta-
ção. O segredo da receita é manti-
do na fábrica instalada em Osas-
co, onde são produzidas cerca de
2.300 empadas por dia.

Em Belo Horizonte, a deman-
da por alimentação no varejo
chamou a atenção do empresá-
rio Aluizer Lopes. “Eu trabalha-
va numa indústria de alimentos
para venda no atacado e percebi
que existia boa oportunidade pa-
ra realizar as vendas no varejo.”

Surgia assim, em 2010, a primei-
ra loja da Império das Tortas. “O
interesse do público foi grande e
fomos abrindo novos pontos em
universidades, rodoviária e aero-
porto. O passo seguinte foi trans-
formar a marca em franqueado-
ra. No decorrer de 2012 foram
instaladas sete unidades fran-
queadas. No momento, temos oi-
to pontos em processo de im-
plantação.”

A partir deste ano, Lopes afir-
ma que a empresa passará a co-
mercializar kit com mini salga-
dos congelados. “Com o kit festa
vamos complementar o mix de
produtos para festas, porque já
vendemos bolos confeitados e
tortas, tudo congelado.”
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Alimentação
lidera o
mercado de
franquias
Em 2012, 49 novas marcas de fast food e
restaurantes foram abertas no Brasil

Especialista vê necessidade de evolução do mercado
Marcus Rizzo, dono da consultoria Rizzo Franchise

Sabor. Casa de Bolos tem 42 lojas em operação, mais 12 com inauguração prevista para o final de março e 28 em implantação

Lino. “O alvo
é a classe C,
mas
atingimos
o publico B
pela
qualidade
e o E pelo
custo”

De BH. Império das Tortas já possui unidades no Rio de Janeiro, São Paulo, Goiânia e Brasília

● DINÂMICA

Rizzo. “Mercado brasileiro reproduz fenômeno americano”

“A taxa de produtividade e
crescimento das redes
não acompanham a taxa
de crescimento de
franqueadores”

QUANTO CUSTA

195
milhões de brasileiros deixaram
R$ 4,27 por dia no caixa das fran-
quias. Valor equivale a R$ 0,53
gastos por hora por habitante

R$104 MI
por hora foi a receita gerada
pelas 179.287 franquias
do País, segundo estudo
da Rizzo Franchise

36
novos empregos diretos foram
gerados por hora.
No total, as franquias
criaram 102.285 vagas

162
novas franquias foram abertas
no País em 2012.
O setor de fast food liderou
com 26 novas marcas

23
foi o número de novas marcas
de franquias de alimentação
especializada que chegaram ao
mercado em 2012

4
franquias foram inauguradas
por hora em 2012, num total
de 10.631 unidades instaladas
– 886 por mês e 30 por dia
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 10 mar. 2012, Caderno Oportunidades, p. 4.




