
Franquias faturam R$ 31 bi em 2004 
Tatiana Diniz e Raquel Bocato 
 
Só o setor de alimentação movimentou mais de R$ 4 bilhões, segundo dados da ABF 
 
Depois de enfrentar os percalços da economia ao longo do primeiro semestre de 2004, o mercado 
de franchising retomou o fôlego e encerrou o ano registrando crescimento de 9%. O setor 
movimentou R$ 31 bilhões no período. 
 
Os números são de pesquisa que, obtida com exclusividade pela Folha, foi realizada pela ABF 
(Associação Brasileira de Franchising) em parceria com a consultoria Instituto Franchising. O 
estudo ouviu 814 empresas. 
 
Considerando que a inflação oficial do país, medida pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo), ficou em 7,6%, segundo o IBGE (Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 
o crescimento real do mercado no ano passado é de cerca de 1,3%.  
 
"É um bom resultado, especialmente quando comparado às péssimas condições de varejo nos 
últimos quatro anos", avalia José Claudio Correra, professor de administração da PUC-SP 
(Pontifíc ia Universidade Católica). Ele ressalta que "o índice de mortalidade das franquias é menor 
que o de pequenas e médias empresas". 
 
O setor de alimentação, que já concentrava maior número de redes franqueadoras, cresceu 
significativamente. Das 128 atuando em 2003, o número saltou para 145 em 2004. O total de 
unidades subiu de 5.006 para 5.378. Quanto ao faturamento, teve acréscimo de 13%, atingindo 
R$ 4,3 bilhões. 
 
"Na alimentação está o modelo do sistema, que chegou aqui com as multinacionais. Hoje, redes 
novas, como churrascarias, despontam perseguindo essa qualidade", observa o diretor-executivo 
da ABF, Ricardo Camargo. 
 
Já o setor de esporte, saúde, beleza e lazer chegou a 135 redes contra as 109 que existiam em 
2003 (aumento de 24%). No total, esses segme ntos faturaram mais de R$ 5 bilhões. Empatados 
em terceiro lugar, em números absolutos (106), educação e treinamento e vestuário cresceram 
18% e 15%, respectivamente. "A população está consumindo, e a demanda nesses mercados 
ditou o crescimento", analisa Ana Vecchi, da Vecchi & Ancona Consulting. 
 
O pior desempenho, de acordo com a pesquisa, foi verificado no setor de negócios, serviços e 
outros varejos. Nele, a ABF concentra um "mix" que vai de lojas de conveniência a pet shops, 
passando por corretoras de seguros. 
 
O faturamento dessas redes caiu 1% e nenhuma nova unidade foi aberta. "Isso é conseqüência da 
divisão metodológica. Pet shops e conveniências não estão em baixa", comenta Ana Vecchi. 

 
 
Leia Mais 
 
Grandes marcas impulsionam crescimento  
Da Reportagem Local  
 
Os números impressionam. O crescimento na receita de vendas em hotelaria e turismo chegou a 
81%. Acessórios pessoais e calçados atingiram 53%. Veículos e móveis empataram em 36%. 
Mas há alguns segredos para justificar esses índices, muito superiores aos registrados pela 
economia brasileira em 2004 (5,2%). 
Em hotelaria, o ingresso das redes Accor e Intercontinental na pesquisa da ABF é a justificativa. 
Juntas, elas reúnem 23 unidades franqueadas que, antes, não constavam do levantamento. 
 
Para Virgilio Carvalho, da Braztoa (Associação Brasileira das Operadoras de Turismo), "os 81% 
chamam a atenção porque a base de franquias de hotéis e agências [de turismo] era pequena".  



O diretor da Ablac (Associação Brasileira de Lojistas de Artefatos e Sapatos), Airton Dias, também 
recorre ao tamanho do mercado para analisar os 53% registrados pela ABF frente aos 14,8% dos 
lojistas no mesmo período. 
 
"O segmento faturou mais de R$ 20 bilhões. É bem mais do que os R$ 822 milhões das 
franquias", afirma. Mas reconhece: "As franqueadas vêm crescendo". 
 
Parecidos 
Há algo além da alta de 36% no faturamento que une os setores de veículos e móveis: ambos 
têm grandes redes franqueadoras que sustentam o desempenho. 
 
O segmento de veículos foi impulsionado pelas locadoras de automóveis. "As marcas maiores têm 
tido crescimento expressivo", avalia o vice-presidente da Abla (Associação Brasileira das 
Locadoras), Afonso Celso Santos. 
 
"As grandes redes de franquia estão tomando conta do mercado interno", diz o presidente da 
Abimóvel (Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário), Domingos Savio Rigoni. 
 
Segundo ele, "é impossível competir com forte estrutura de marketing e preços mais baixos". 
Enquanto o aumento da receita das redes ficou em 36%, o do setor em geral atingiu 15%. "Os 
pequenos lojistas sofrem com a concorrência", resume Rigoni. 

 
 
Leia Mais 
 
Alta tecnologia afeta pequenas em fotografia  
Da Reportagem Local  
 
"O setor de fotografia passa por uma crise." Na avaliação do sócio-presidente do Instituto 
Franchising, Adir Ribeiro, a mudança de hábitos do consumidor -que vem trocando as máquinas 
convencionais pelas digitais- justifica a queda de 1% no faturamento do setor que engloba fotos, 
gráficas e empresas de sinalização. 
 
É o segundo ano consecutivo que a área amarga índices negativos. Em 2003, 1 das 9 redes que 
atuavam no Brasil encerrou as atividades e o faturamento global teve um decréscimo de 1%. 
De olho na parcela do mercado não atendida pelas redes, a Fotoptica adquiriu aparelhos para o 
processamento de fotos digitais. "O investimento é grande e exige demais de redes pequenas", 
diz o presidente da Fotoptica, Fernando Janikian. Apenas um dos equipamentos necessários para 
a revelação de imagens digitais chega a custar US$ 130 mil. 
 
A rede não precisou instalá-los em cada uma das lojas. "Mantemos o serviço para as unidades a 
preços subsidiados", diz Janikian, que comemora a abertura de 12 franqueados no ano passado 
frente às 51 existentes. 
 
Com crescimento de 2% no faturamento, a área de vestuário não tem muito o que festejar: o 
aumento não foi suficientemente alto para superar a inflação acumulada no mesmo período. 
"É difícil, no setor do vestuário, trabalhar com franquia", informa o diretor comercial da Colcci, 
Arnaldo Sampaio. Ele explica: "Além da alta carga tributária, o empresário têm de pagar aluguéis 
caros em shopping centers". 

 
 
Leia Mais 
 
Lei traz melhorias ao pequeno empresário 
 
Anteprojeto será levado ao Congresso em 8/6 
Em menos de um mês, o futuro de 99% das empresas brasileiras começa a ser decidido. No dia 8 
de junho, será entregue, ao Congresso Nacional, a Lei Geral, um anteprojeto de lei que traz 



propostas para reduzir a carga tributária, a burocracia e a dificuldade de acesso a linhas de 
financiamentos, exportações e inovações tecnológicas. 
 
Encabeçada pelo Sebrae (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), a elaboração do 
documento envolveu cerca de 6.000 empresários, terceiro setor e lideranças de segmentos. 
Confederações nacionais, como a CNI (indústria), a CNC (comércio) e a CNA (agricultura), atuam 
para acelerar a votação no Congresso. 
 
"A principal idéia da Lei Geral é oferecer um pacote de estímulos aos empresários para tornar a 
formalidade um bom negócio", avalia Bruno Quick Lourenço, gerente do Sebrae nacional. De 
acordo com ele, "a inclusão das empresas na economia formal estimulará a geração de empregos 
e a distribuição de renda". 
 
O Sebrae tem à mão uma série de índices para justificar o tratamento diferenciado às micro e 
pequenas empresas. Elas são responsáveis por 20% do PIB (Produto Interno Bruto) e respondem 
por 60% dos empregos existentes. 
 
Mesmo comportando todos esses índices, os empreendimentos têm vida curta. Segundo um 
levantamento da entidade, 49,4% das empresas fecham em dois anos; 56,4%, em até três anos; 
e 59,9%, antes de completar quatro anos. A carga tributária, a falta de capital de giro e as falhas 
gerenciais estão entre as dificuldades para manter o negócio. 
 
"Se a empresa cresce, é penalizada com o aumento de impostos", afirma o presidente da CNI, 
Armando Monteiro Neto, que defende a adoção de um modelo progressivo de tributação. 
O anteprojeto traz ainda a unificação de registros. A idéia é ter um cadastro único, com base no 
CNPJ, para evitar que o empresário tenha de se inscrever em mais de dez órgãos 
governamentais. 
 
"A burocracia brasileira é a mesma da de regimes totalitários", opina Guilherme Afif Domingos, da 
Federação das Associações Comerciais de São Paulo. 
A classe empresarial está otimista. "Seguramente, a lei será aprovada logo após o recesso de 
julho", aposta Monteiro Neto. 

 
 
Leia Mais 
 
Capitalizado, decasségui está na mira de redes brasileiras  
Bruno Lima  
 
De olho no poder de investimento dos decasséguis (brasileiros com ascendência japonesa que 
vivem no Japão), empresas brasileiras vão apostar em um negócio naquele país. 
 
Começa a funcionar em junho, em Nagoya, no Japão, um centro de capacitação de 
empreendedores voltado para brasileiros, o Espaço Educar. Haverá cursos sobre negócios, via 
mecanismos audiovisuais de educação a distância, dados pela UCB (Universidade Católica de 
Brasília) e pelo consultor de franchising Alain Guetta. 
 
"Vamos ganhar à medida que esse empreendedor for bem orientado", diz Antonio Carlos 
Franchini, da empresa GTec, envolvida no projeto. 
 
Shell (postos) e Wise Up (inglês) são algumas das redes que esperam lucrar com a abertura de 
franquias pelos decasséguis no seu retorno ao Brasil.  
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