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setor de franquias cresceu 16,2% tanto em 2012,
na contramão da expansão de menos de 1% do
Produto Interno Bruto.
Nesse período, o faturamento atingiu
R$ 103 bilhões. As estrelas foram os
segmentos de hotelaria/turismo, que
cresceu 97,8%, e de limpeza/conservação, que registrou aumento de 44,5%.
"Isso é reflexo da ascensão da nova
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classe média, do momento de pleno
emprego que o Brasil vive e do aumento do n ú m e r o de mulheres no
mercado de trabalho", afirma Cristina Franco, presidente da Associação
Brasileira de Franchising (ABF).
No caso do segmento de turismo, soma-se a esses fatores a entrada da
CVC, a maior operadora de turismo do Brasil e da América Latina, com
742 lojas no mundo das franquias. "Nos últimos anos, a operadora tem
intensificado a implantação das melhores práticas de mercado. Por isso,
passou a adotar o modelo de franquia", afirma Sandro Sant'Anna, vicepresidente de canais de vendas
da CVC. Segundo ele, as franquias
substituem o modelo anterior, de
cooperação e distribuição comercial. Isso se traduz numa evolução
nas relações de negócios com os
mais de 290 franqueados da marca,
inclusive com fornecedores e parceiros de toda a cadeia produtiva.
"A base e a estrutura do negócio
permanecem", diz Sant'Anna.
"O que muda é que agora as partes
têm um entendimento claro da
relação entre si, em torno de uma
visão de longo prazo e de uma parceria que pode ser renovada a cada
dez anos." Enquanto no setor de
turismo o aquecimento foi influenciado pela entrada da CVC, no segmento de limpeza o bom resultado

se deve à ascensão da mulher no mercado
de trabalho, que vem ocorrendo há alguns
anos. Agora, com a PEC das Domésticas,
que define novos direitos trabalhistas a
profissionais da categoria, esse movimento
será ainda maior. "Em países desenvol-
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e representa 20% do faturamento global. No ano passado, a 5àsec faturou
R$ 176 milhões no Brasil. O plano de
expansão da rede consiste na popularização do serviço de lavanderia no
Brasil, e o foco agora são as cidades do
interior com até 150 m i l habitantes.
Na última década, o segmento de
franquias no País cresceu dois dígitos
por ano. "Essa constância de resultados positivos criou um cenário que
tem atraído cada vez mais as redes
de franquias internacionais", diz
Cristina Franco. Atualmente, existem
168 redes de franquias estrangeiras no Brasil. Em 2012, o setor de
alimentação registrou a entrada de
nomes como Papa John's, Quiznos,
Chili's e MySandwich. "Nossa marca
não poderia deixar de se instalar no
Brasil neste momento. Temos uma
meta contratual de abrir 300 lojas até
2018", afirma Victor Luidgi, porta-voz
da Quiznos, rede de lanchonetes que
oferece sanduíches tostados, sopas
e saladas. A primeira loja foi aberta
em Brasília, em dezembro de 2011.
Atualmente, já são mais de 30 unidades espalhadas pelo País. De olho no
mercado brasileiro, o grupo Ornatus
trouxe a MySandwich em parceria
com o grupo português Starfoods, que
abriu sua primeira loja no Brasil em
setembro de 2012. Hoje são quatro
lojas em operação. "A previsão é crescermos ao ritmo médio de 30 novas
lojas por ano", afirma o presidente do
Grupo Ornatus, Jae Hoo Lee.

A

vidos, empregada doméstica é luxo,
mas, no Brasil, era relativamente
barato", afirma Nelcindo Nascimento,
diretor-geral da América Latina da
5àsec, maior rede de lavanderias do
mundo. "Vínhamos trabalhando com

perspectiva de mudança comportamental, e a PEC vai acelerar isso."
Com esse novo cenário, Nascimento
prevê um crescimento entre 15% e
18% da rede de lavanderias, que é a
maior operação da empresa no mundo

Fonte: Istoé Dinheiro, São Paulo, ano 16, n. 816, p. 62-63, 5 jun. 2013.

