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Neste ano, duas grandes
franqueadoras, O Boticário e
a escola de idiomas CNA, se
destacaram pela oferta de crédito
com o objetivo de expansão das
redes. O Boticário firmou uma
parceria inédita com o Banco

Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES)
com a finalidade de destinar aos
franqueados do grupo parte dos
R$ 562 milhões que obteve
emprestados e cuja maior fatia está
sendo utilizada para a construção

da fábrica em Camaçari (BA).
São R$ 21,8 milhões disponíveis
para quem já tem uma franquia
O Boticário ou quem me disse,
Berenice?, marca de maquiagem
do grupo lançada em 2012, e
pretende abrir novas lojas, explica

Artur Grynbaum, presidente
do Grupo, que estima abertura de
148 unidades (113 de O Boticário
e 35 de quem disse, Berenice?)
com esses recursos. A linha
pode financiar até 90% do custo
total das novas lojas a uma taxa
de 6% ao ano e prazo de até 72
meses, com carência de três anos.

Já a CNA está custeando os

juros de financiamento
de aquisição de 126 novas
franquias comercializadas
este ano, durante um único fim
de semana e em um inusitado
feirão promovido apenas
para 100 de seus franqueados.
O plano faz parte de um projeto
maior da CNA, que quer dobrar
de tamanho em até cinco anos,
superando 1 mil escolas. Décio
Pecin, presidente do CNA,
explica que, por meio de um
acordo com o Bradesco, a
empresa comercializou as
novas unidades oferecendo
financiamento de 50% do total
do investimento (em média de
R$ 300 mil por unidade) a taxa
zero de juro e prazo de até
30 meses para pagamento,
incluindo seis meses de
carência. Taxa válida para
quem pagar em dia as parcelas.
“O investimentos é 11 vezes
menor do que se comprássemos
uma rede concorrente com 100
unidades, que nos custaria entre
R$ 20 milhões e R$ 30 milhões”,
ressalta Pecin, que planeja
organizar mais dois feirões
nos mesmos moldes.

ESPECIAL MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

Disponibilidade de recursos, e
mais baratos, é um dos principais
gargalos para o desenvolvimento
de qualquer setor no país. Confor-
meoúltimoRankingMundialdeJu-
ros Reais, elaborado pela MoneYou
com40nações,oBrasilestánaquar-
ta posição da lista dos países com o
maior juro real. O franchising, no
entanto, é um dos segmentos que
menos têm enfrentado problemas
deacessoacrédito,comtaxasepra-
zos melhores. Alguns franqueado-
res intermediam o financiamento
de parte do investimento dos seus
franqueados e muitos deles fazem
convênios com instituições finan-
ceiras a fim de assegurar a oferta de
recursosemmelhorescondiçõespa-
ra expansão e manutenção das re-
des. Além disso, os principais ban-
cosbrasileiros, entrepúblicos epri-
vados, competem acirradamente
paraterfatiasmaioresdessemerca-
do em franca evolução e considera-
do mais sustentável e de menor ris-
co, gerando menor inadimplência
nas carteiras de crédito.

“Até o terceiro ano de funciona-
mento, a taxa de mortalidade de
franquias é quatro vezes menor
que em outros setores. O atraso
nos pagamentos também está en-
tre quatro e cinco vezes menor”,
afirma Bruno Machado Ferreira,
superintendente da área de produ-
tos para empresa do Itaú Uniban-
co. Entre as instituições financei-
ras que têm o franchising como
área estratégica de atuação e bus-

cam expansão nessa área, estão
Banco do Brasil (BB), Itaú Uniban-
co e a Caixa Econômica Federal
(Caixa). Todos têm um portfólio re-
cheado de produtos, como linhas
para financiar investimento em
aquisição de franquias, máquinas
e equipamentos, modernização
de unidades e capital de giro, que
são as mais importantes. As taxas
também são bastante atrativas an-
te as destinadas a outros clientes e
os prazos mais elásticos.

Por isso, assim como o desem-
penho do franchising, as carteiras
de crédito de franquias das insti-
tuições também estão na curva as-
cendente. No Itaú, a linha de capi-
tal de giro para franqueados e fran-
queadores cresceu seis vezes mais
que as de outros segmentos, diz
Ferreira. O executivo afirma que
os demais produtos para a área
também têm registrado significati-
va expansão, mas não revela o

montante destinado a esse clien-
te; observa apenas que a carteira
de crédito de pequenas e médias
empresas somou cerca de R$ 70 bi-
lhões em março, resultado estável
ante o mesmo mês de 2012. Já a
Caixa, somando todas as suas li-
nhas para o franchising, empres-
tou R$ 800 milhões em 2012 e tem
disponíveis R$ 2 bilhões este ano,
sendo que R$ 500 milhões são re-
cursos provenientes do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT).

“No primeiro quadrimestredes-
te ano, a carteira já cresceu 66% e
podemos projetar que o volume
emprestado em 2012 no mínimo
dobre ao final de 2013”, afirmao di-
retor-executivo de banco corpora-
tivo da Caixa, Roberto Derziê. O BB
também não revela a participação
das franquias no seu estoque de
pessoa jurídica, mas diz que o im-
pacto é forte. “É um mercado que
vem crescendo muito e, com essas
linhas, os bancos colaboram para
essa expansão”, diz Valmir Mar-
tins Sobrinho, gerente da áreas de
micro e pequenas empresas do BB,
cuja carteira de financiamento pa-
raprojetosdemicroepequenas em-
presas no geral alcançou R$ 27 bi-
lhões em março, alta de 33,9% em
um ano. No total, a carteira de cré-
dito para as companhias de menor
porte do BB atingiu R$ 90 bilhões,
aumento de27%, ea área demicro-
crédito do banco, montada há pou-
co mais de um ano, já acumula R$
830 milhões em empréstimos.

Todas as instituições estimam
continuidade do ritmo de expan-
são e desenvolvem projetos para
cresceraindamais.OBBtemconvê-
nio com 80 franqueadores para
atenderassuasredes,alémdetraba-
lhar com as franquias independen-
temente desses acordos, como ou-
tros bancos. A Caixa também tem
80 convênios firmados e pretende
ampliar em 30% esse volume, em
2013. "A participação do Itaú nesse
mercado vem crescendo de dois a
trêspontospercentuaisaoanoeho-
je temos 25% (do número de fran-
quias), mas buscamos deter 40%
em até três anos", diz Ferreira.

Para Walter Batista, consultor
de negócios da Associação Brasilei-
ra de Franchising (ABF), o volume
de recursos disponíveis poderia ser
ainda maior e as condições melho-
res, se as franqueadoras fizessem
mais convênios com os bancos.

“Muitas não querem abrir os seus
números, uma exigência das insti-
tuições financeiras, e isso é um er-
ro porque os recursos são mais ba-
ratos eos prazos mais longos”, afir-
ma, observando, contudo, que os
bancos poderiam ser menos rígi-
dos em relação a exigências como
garantias e tempo de existência das
redes de franquias. “Mas a ABF es-
tá iniciando um trabalho, que en-
volve governo e operadores de mi-
crocrédito, para ampliar o acesso
ao crédito para microfranquias.”

Segundo Batista, entre os cerca
de 1 mil associados da entidade,
apenas em torno de 300 têm algum
tipo de acordo com os bancos, que
fecham perto de 3 mil operações de
todos os tipos mensalmente com
franqueadosefranqueadores.“Cer-
ca de30% das unidades são atendi-
das por alguma linha dos bancos.”
Metade tem 50% do capital.

Bancos disputam
empreendedores

R$2bi
ÉototalqueaCaixa
temdisponível,esteano,
emlinhasdecréditopara
ofranchising—R$500
milhõessãorecursos
doFAT.Em2012,obanco
emprestouR$880milhões.
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Itaú Unibanco, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil têm o

franchising como área estratégica de atuação e buscam expansão
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Pecin,daCNA:unidadesvendidascomfinanciamentodoBradesco

Acordo com o BNDES para expandir rede

Derziê:“Noprimeiroquadrimestre,acarteira jácresceu66%”

Grynbaum,doGrupoOBoticário:parceria inéditacomoBNDES

6 Brasil Econômico Quarta-feira, 19 de junho, 2013

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
. 

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 19 jun. 2013, Especial: Micro, pequenas e médias empresas, p. 6.




