
Franquias reforçam os negócios no interior 
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Cachaçaria Água Doce nasceu em Tupã (SP) fez o caminho inverso e rumou para a capital 

apenas após estar bem estabelecida no interior. - Divulgação 

 

A forte concorrência nas capitais brasileiras e a ida quase em massa de shoppings centers para 

municípios com menos de 500 mil habitantes – aliado à melhora no poder aquisitivo da 

população – têm puxado o movimento de "interiorização" de franquias. Dados da Associação 

Brasileira de Franchising (ABF) apontam que, só em São Paulo, a participação do interior em 

relação ao estado, tanto em número de lojas próprias como franqueadas, é de 55% do total. 

Em relação ao País, oito cidades do interior paulista estão entre as 30 maiores em unidades de 

franquias instaladas.  

  

O processo tem se intensificado nos últimos cinco anos. Hoje, qualquer cidade com 80 mil 

habitantes tem um shopping, que são quase um "sinônimo" de franquias, opina Adir Ribeiro, 

presidente e fundador da consultoria Praxis Business, por estas pegarem "carona" na 

segurança e na conveniência desses empreendimentos para se instalar. As franquias também 

se beneficiam das pesquisas de mercado e estudos de viabilidade da região feitos pelas 

administradoras de shoppings.  

  

As empresas começaram a explorar mercados em que os hábitos do consumidor, que "antes 

almoçava em casa", estão mudando, diz André Friedheim, diretor da Francap. Segundo ele, 

franqueadoras buscam, para se expandir, locais onde é possível abrir lojas menores com 

menos investimentos, e onde a mão de obra e a carga tributária são mais baratas, afirma.  

  

Ele cita como exemplo a união da Puket, Imaginarium e Balonè, que formaram um novo 

modelo de franquias sob a marca Love Brands. O objetivo? Operar em cidades pequenas e 

médias. "Montar uma loja exclusiva de cada talvez não se viabilizasse. Por isso, juntaram-se 

três marcas sinérgicas e não-concorrentes – mas que podem servir para o mesmo momento 

de compra do consumidor – para justificar essa loja", diz Friedheim.  

  

Adaptação – Outro exemplo é a rede Rei do Mate, que há  três anos percebeu o potencial das 

cidades pequenas para expandir seu modelo de negócio. Com 56 lojas no interior de São Paulo 

e 33 no interior do Rio de Janeiro, a rede voltou os olhos a essas regiões devido às mudanças 

provocadas pela melhoria na distribuição de renda, e pela quantidade de interessados em abrir 

um negócio fora das capitais, diz a diretora de expansão e operações Adriana Lima.  

  

E tudo isso sem a necessidade de mexer no mix de produtos, mas apenas de adaptar o 

mobiliário saindo do esquema fast food das grandes cidades. No interior, as pessoas preferem 

sentar e bater um papo, afirma Adriana. Outro detalhe é que, mesmo que essas pessoas 

façam refeições em casa por morar perto do trabalho ou da faculdade, o aumento na renda fez 

a parada para o café ou lanche ser mais frequente. "Procuramos locais com alta concentração 

de pessoas e pedestres. Tanto que 60% dessas lojas são de rua", diz.  

  

Esse conhecimento local, que inclui suporte de uma estrutura regional da rede para o negócio 

dar certo, é um dos desafios para esse tipo de expansão, afirma André Friedheim, da Francap. 

"O fato de ser local, ter relacionamentos na região, facilita a instalação. Só estando lá para 
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entender a necessidade de fazer adequações do modelo, buscar alternativas em metragem de 

lojas, ter menos funcionários, enfim: fazer mais no interior com menos que na capital", diz. 

  

Para Adir Ribeiro, da Praxis, outro ponto que chama a atenção é a aprovação do franqueador, 

que apenas  validará uma unidade se tiver estudos prévios do potencial da região. "Mas se vai 

dar certo é outra história: depende da qualidade da gestão desse franqueado. Sua presença 

física tem um peso muito grande no desenvolvimento dessa loja", alerta.    

  

Caminho inverso – Nem todas as redes nascem nos grandes centros e vão para o interior: há 

franquias que, além de surgirem longe das capitais, focam sua estratégia de expansão no 

entorno e crescem criando verdadeiros impérios por cidades de porte semelhante. "Além de 

ainda ter muito espaço para a interiorização, há espaço também para redes regionais, puxadas 

pelo potencial de consumo maior que não está restrito às grandes capitais", diz Adir Ribeiro, 

da Praxis, que cita como exemplo a rede Chiquinho Sorvetes, de São José do Rio Preto (SP), 

que tem cerca de 200 lojas por Atibaia, Campinas e no interior do Mato Grosso, e da 

aguardenteria Água Doce, de Tupã (SP), que primeiro quis fincar o pé nos arredores para só 

depois conquistar a "cidade grande".  

  

Criada no início dos anos 1990 pelo tecnólogo da área sucroalcooleira Delfino Golfeto, a Água 

Doce nasceu num balcão improvisado, na garagem do empreendedor. A facilidade em 

selecionar boas cachaças e criar coquetéis inovadores, aliadas às degustações de quitutes 

preparados pela esposa, segundo conta, virou franquia em dois anos somente pelo boca a 

boca.  

  

Depois do piloto em Tupã, seguiu por Ourinhos, Presidente Prudente, Araçatuba, Ribeirão 

Preto... "A rede nasceu com a certeza de ser franqueável, mas ainda sem saber como 

funcionava o modelo. Crescemos na região em função de praticar o que o franchising moderno 

pratica hoje: dar cobertura para o franqueado quando mais precisa, ou seja, no início da 

operação. Dava para treiná-los de dia e voltar pra trabalhar na minha loja à noite", relembra.  

  

Atualmente, de acordo com Golfeto, a Água Doce tem 104 lojas (sendo 60% no interior de São 

Paulo), e espalhadas em 12 estados e nove em capitais. Outras dez devem entrar em operação 

em 2014. A atual meta da rede é focar menos em expansão e mais em renovação, inclusive na 

loja de Tupã – seja em reforma, mudança de ponto, revenda, remontagem, e até mesmo para 

dar um upgrade onde "acendeu a luz amarela" em termos de faturamento, diz o dono da rede 

que ganhou o prêmio de "Franqueadora do Ano" da ABF, no mês de abril. 

 

 

No exterior, muitas opções para as redes. 

Pedro Lucas Melo 

 

 
Pedro Lucas Melo: a escolha do país tem que ser crítica. Podem existir boas oportunidades no 

Oriente Médio. - Luiz Machado/Hype 
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Em 2002, existiam 15 redes de franquias brasileiras com atuação internacional. Atualmente, 

são 70, com mais de 700 unidades franqueadas. Apesar de ser um universo pequeno e 

representar 4,7% do setor, o avanço dos últimos dez anos foi tema da tese Internacionalização 

das redes de franquias brasileiras – uma análise organizacional e institucional, com a qual 

Pedro Lucas de Resende Melo concluiu o doutorado em administração na FEA/USP e lhe 

garantiu o prêmio Destaque Acadêmico 2013 da Associação Brasileira de Franchising (ABF).  A 

seguir, entrevista de Melo concedida jornal Diário do Comércio. 

  

Diário do Comércio  – No que se baseou para desenvolver a tese? 

 

Pedro Lucas Melo – A internacionalização não é só de franquias, mas de vários setores da 

economia brasileira. Hoje, a gente vê um ambiente político, institucional, econômico, de 

controle de inflação, que motiva, no caso específico do executivo de franquias, a ir para o 

exterior – algo impensável na década dos anos 1980, por exemplo.  

  

DC – A sua tese aponta um avanço de 300% na última década. Qual o condutor 

disso? 

 

PLM – São vários os motivos, e um exemplo, pensando em grandes redes, é o caso Giraffas. 

Eles estão reconstruindo a marca nos Estados Unidos, algo adaptado à realidade local. E não é 

adaptação só de produto, estão refazendo tudo. É algo prospectivo, para desenvolver daqui a 

dez anos. 

  

DC – Como está o mercado internacional  para o empreendedor de franchising? 

 

PLM - Tudo vai depender para onde ele está pensando em ir. Pode ser desastroso ir para a 

Europa hoje se você não tem um planejamento de dez anos. Como pode ser vantajoso ir para 

a América Latina, num curto prazo. Mas há a questão dos indicadores institucionais que é, por 

exemplo, ter operações na Venezuela: há atividade econômica boa, o nível de concorrência 

não é tão alto. Mas há instabilidade política e altos índices de corrupção. Outro caso é a 

Guatemala. É um mercado pequeno, onde não há grandes marcas operando. Se chegar com 

uma franquia brasileira, gera respeito. Mas há risco.  

  

DC – O que se deve fazer?  

 

PLM - A escolha do país tem que ser crítica. Podem existir boas oportunidades no Oriente 

Médio, onde há muitos países fazendo reformas para facilitar os negócios – mesmo que sejam 

ditaduras. São vários parâmetros que se deve analisar e perguntar para o franqueador o que 

de fato ele está querendo.  

  

DC – Quais os países  que têm gerado melhores resultados às redes brasileiras? 

 

PLM - Não descarto nunca os EUA. O problema lá é a concorrência, redes locais que são 

conhecidas internacionalmente. Se entra uma marca brasileira desconhecida nesses lugares, 

pode ter dificuldade de vender franquias. É quando se parte para a questão do "como vou 

entrar". O Giraffas é um exemplo pois está entrando com unidades próprias. Levou executivo e 

equipes daqui. Contratou brasileiros que moram nos Estados Unidos. Lançou ações de uma 

empresa nova. Nas palavras do presidente, Alexandre Freire, "se a gente for como o Mc 

Donald's vai perder feio. Não tem preço, não tem escala, não tem marca." Cobra preços acima 

da média de lá. Eu paguei US$ 15 por uma refeição em Miami.   

  

DC – Essa pode ser uma solução? E a América Latina? 

 

PLM - É um dos caminhos, sim. Na América Latina, vemos Colômbia,  Panamá, Chile. Esse é 

um país que tem bons indicadores, mas é pequeno, com 18 milhões de habitantes. As 

empresas vão para a América Latina pela proximidade cultural, linguística. É mais difícil ir para 

a Inglaterra, Alemanha ou Cingapura. Esse é um dos países com o menor nível de burocracia, 

com facilidade para fazer negócios, mas, há uma distância cultural imensa. Portugal é 
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excelente para aprendizagem. O problema é que é um país com apenas 10 milhões de 

habitantes. Se for usado como trampolim para outros países da Europa, pode ser uma maneira 

inteligente de entrar. 

  

DC – A rede americana de cosméticos Benefit acaba de anunciar operações no Brasil, 

e a rede Dunkin Donuts pretende  voltar. Há o movimento inverso também? 

 

PLM - Sim. As redes americanas não estão indo mais para a Europa. Elas vão para o Oriente 

Médio, para a América do Sul. Elas vão onde há oportunidade, potencial econômico.  

  

DC – A tese aponta diferenças organizacionais entre operações domésticas e 

internacionais, já que muitas marcas não possuem reconhecimento no mercado 

interno. Status vale mais?  

 

PLM - As redes americanas só foram para fora após se consolidarem nos EUA. Já aqui pode 

ser explicado pelo nível de competição. Em dez anos, o número no Brasil triplicou (de 600 para 

1.855, segundo a ABF). Se esse franqueado estiver em processo de internacionalização, ganha 

destaque na mídia.  

  

DC – O que impacta, em termos de negócio, ir direto para o exterior sem se 

consolidar por aqui? 

 

PLM - É arriscado. Muitas vezes a rede não tem controle de padrões definido, não tem 

capacidade de monitoramento ao franchising. Se vai prematuramente, pode incorrer em risco 

moral, problemas de agência – que é o franqueado substituir fornecedores lá fora –, fazer mau 

uso da marca.  

  

DC – A primeira opção sempre são os grandes mercados? 

 

PLM - Temos que partir do princípio de que a figura dos franqueadores brasileiros, na grande 

maioria, é de pequena ou média empresa. São grupos familiares que tem o poder centralizado 

na figura do fundador. Há quem vai para o exterior com uma perspectiva emocional. Mas tem 

que pensar como empresário. Muitas vezes, o franqueador queria estar com sua rede em 

Paris, mas naquele momento só tem condições de estar no Uruguai. 

 

Fonte: Diário do Comércio, São Paulo, 11 jun. 2013. Economia, p. 14. 
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