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Com desempenho completa-
mente descolado da economia, o
franchising brasileiro tem atraído
cada vez mais investidores e con-
quistado maior participação no
ranking mundial de franquias. Nos
últimos dez anos, o faturamento
do sistema cresceu a uma média
anual de dez pontos percentuais
acima da expansão média do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) e o país
ocupa agora a terceira posição em
número de redes, atrás apenas de
Estados Unidos e China, e a quinta
em unidades, consolidando a posi-
ção de líder na América Latina, es-
tima Rogério Feijó, diretor deinteli-
gência de mercado da Associação
Brasileira de Franchising (ABF). “E
pode estar ainda melhor colocado.
Osdados deaberturadelojas, àsve-
zes, demoram para chegar”, diz.

Somente no ano passado, a enti-
dade computou mais 395 marcas,
elevando o total a 2.426, alta de
19,4% comparativamente a 2011, e
resultado em parte da conversão
para o franchising de negócios já
existentes, diz a ABF. Já o número
de unidades saltou 12,3%, para
104.543. O faturamento cresceu
16,2%, muito acima do 0,9% do
PIB, e foi a R$ 103,2 bilhões. Com
quase 941 mil empregos diretos, fo-
ram criadas 103 mil vagas em 2012,
aumento de 12,3%. De acordo com
a maior parte dos especialistas, o
franchising deverá continuar cres-
cendo na casa dos dois dígitos por
mais alguns anos. Para 2013, a ABF
prevê expansão de 16% nas recei-
tas e de 9% e 11% no número de re-
des e unidades, respectivamente.

Um termômetro desse aqueci-
mento foi observado na feira do se-
tor promovida pela ABF na segun-
da semana de junho, em São Pau-
lo. Maior evento de franquias do
mundo, esta edição da ABF Expo
Franchising recebeu mais de 470
expositores, sendo que 48 partici-
param pela primeira vez. Em ape-
nas quatro dias de feira, foram cer-
ca de 63 mil visitantes e R$ 480 mi-
lhões em negócios, segundo a
ABF. “O franchising brasileiro
tem um modelo sólido, profissio-
nalizado e muito reconhecido, o
que atrai cada vez mais empreen-
dedores”, afirma o ex-presidente
da ABF e presidente do Grupo Boti-
cário, Artur Grynbaum. Assim co-
mo atraiu a apresentadora Xuxa
Meneghel, que lançou na feira sua
rede de casas de festas infantis Ca-
sa X, estruturada em parceria
com a holding SMZTO Participa-
ções, grupo que administra 13 re-

des de franquias e comercializou
413 unidades no ano passado, pu-
lando para 726 pontos. Em cinco
anos, os sócios esperam vender
300 franquias da Casa X.

Já Grynbaum prevê crescimen-
to de 20% nas vendas da rede O Bo-
ticário este ano. Em relação a 2011,
o faturamento cresceu 25% no ano
passado, quando 290 pontos fo-
ram abertos, 20% a mais, diz Gryn-
baum, que planeja ao menos 150
novas lojas deO Boticário no encer-
ramento de 2013 - a mesma meta
do ano passado e que quase foi do-
brada. Para a marca de maquia-
gem quem disse, Berenice?, lança-
da pelo grupo em agosto de 2012,
ele estima 70 novas unidades. O
Boticário lidera o ranking brasilei-
ro de franquias, com 900 franquea-
dos — sendo alguns com dezenas
de pontos —, perto 3,6 mil lojas ho-
je e R$ 6,9 bilhões de faturamento
no varejo em 2012.

Reconhecimento
da marca

Conforme os especialistas, o fran-
chising cresce expressivamente na
maioria das áreas porque favorece
tanto as empresas que buscam ace-
lerar expansão, atraindo investi-
mento de terceiros com o know
how e as marcas reconhecidas que
possuem, quanto os franqueados
quetêmcomocontrapartidarespal-
do em treinamento, informações
sobreosmercadosdeatuação, con-
sultorias especializadas e suporte
em marketing, entre outros apoios
importantes para quem deseja ter
um negócio próprio. “Mas cresce
sobretudoporquetemumriscome-
nor por causa de todo esse respaldo
dofranqueadoredoreconhecimen-
to que a marca já tem no mercado”,
dizAlainGuetta,presidentedacon-
sultoria Guetta Franchising.

“Ele se descola do PIB porque é
uma opção segura em cenário con-
turbado e vai além da economia,
quando ela se expande”, observa
Guetta. Em torno de 5% das fran-
quias fecham nos primeiros cinco
anos de existência, enquanto esse
percentual está entre 50% e 60%
do varejo tradicional, estimam os
especialistas.Noentanto,assimco-
monasáreas,ofranchisingtembar-
reiras a superar. Entre os principais
desafios que podem atrapalhar um
desenvolvimento ainda maior do
setor, os especialistas citam os altos
preços de imóveis e pontos de ven-
da, o complexo sistema tributário
do país e a escassez de mão de obra,
especialmenteaqualificada.Proble-
mas que, entretanto, são comuns a
todos os setores da economia.
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Atrás apenas de Estados Unidos e China, o setor de franquias no país soma 2.426 marcas e 104.543 unidades.

No ano passado, o faturamento cresceu 16,2%, muito acima do 0,9% do PIB, e chegou a R$ 103,2 bilhões
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