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Espírito empreendedor e apoio financeiro: ingredientes para quem busca montar seu negócio, mas 
não dispõe do capital necessário. Por conta disso, o mercado de franquias começa a difundir 
mecanismos para facilitar a operação e passou a oferecer linhas de crédito próprias, parcelamento 
dos custos dos produtos ou parcerias financeiras com bancos, por exemplo. 
 
Com 348 unidades em operação e um faturamento de R$ 90 milhões no ano passado, a Rede de 
Idiomas Skill aposta em sua linha de crédito própria para crescer em número de unidades no País. 
O financiamento para novos franqueados é parcelado em até dez vezes, sem juros e sem 
acréscimo, segundo Orandi Momesso, diretor presidente da rede. O novo franqueado pode 
também financiar a taxa de franquia e os 200 primeiros kits educacionais solicitados.  
 
A procura pelo financiamento próprio já atinge 80% dos novos franqueados. “Mas isso não se 
deve à questão econômica. A economia vai bem. O problema hoje é político, mas esperamos que 
isso não afete os negócios”, diz Momesso, que estima um incremento de 20% na rede este ano, 
em novas unidades. 
 
Como a Skill, outras também estão de olho em linhas de crédito para facilitar o acesso dos novos 
franqueados. Mas a maior parte delas acredita ser melhor oferecer o facilitador apenas para quem 
já é franqueado das redes. É o caso da Rei do Mate , com 174 lojas inauguradas e a previsão de 
mais 12 até o final do ano. Com um faturamento estimado em R$ 30 milhões em 2004, a rede 
espera ter, até 2008, 250 lojas abertas. Muitas delas por meio de franqueados donos de mais de 
uma unidade. 
 
“Acreditamos ser o mais correto ter financiamento apenas a partir da segunda operação. O risco é 
menor, tanto para a rede, como para o investidor”, acredita João Baptista da Silva Jr, diretor de 
franquias da Rei do Mate. Ele ressalta que apenas 8% dos franqueados utilizaram o financiamento 
do Banco do Brasil , denominado BBFranquia, da qual a rede é conveniada. Por outro lado, 35% 
deles já têm mais de uma loja.  
 
Por acreditar na tendência, Baptista aposta que o financiamento pode ser uma opção a mais para 
a rede crescer, mas sem “canibalização”. Este ano, a projeção é fechar 25 novos contratos e 
crescer 15%. “Pretendemos estimular a expansão entre nossos franqueados e as linhas de crédito 
são mecanismos interessantes”, afirma.  
 
No ramo de locadoras de filmes (DVDs ou VHS), a marca 100% Vídeo também aposta no 
financiamento do Banco do Brasil, pois considera importante oferecer alternativas aos possíveis 
interessados na rede. Com os negócios aquecidos, a marca garante já ter crescido 19% neste 
primeiro semestre, em relação ao mesmo período de 2004. Com uma receita média de R$ 52 
milhões no ano passado, a 100% Vídeo está em 15 estados e tem 68 lojas em funcionamento.  
 
De acordo com Carlos Augusto, diretor de franchising da rede, o alvo é ter 20 novos contratos 
fechados antes do final do ano, fora as 13 novas unidades prestes a serem inauguradas. “A loja 
padrão custa cerca de R$ 280 mil, mas estamos lançando um modelo menor, de R$ 120 mil, para 
condomínios. Independente do tamanho, o financiamento via BBFranquia pode chegar até 80% 
dos custos”, explica. Augusto reforça que 45% do investimento é dirigido ao acervo de filmes e 
que os equipamentos podem ser parcelados em até 10 vezes. Hoje, a rede acumula 350 mil 
filmes, entre as opções no catálogo. 
 
Recurso federal 
Com o apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) , a grife de 
restaurantes Spoleto diz ter aberto oito lojas próprias nos últimos anos. Foram R$ 2 milhões em 



recursos. O sócio Eduardo Ourivio conta que 50% do montante já foi pago e o restante será 
quitado em dois anos, aproximadamente.  
 
Agora, diz ele, a Spoleto se prepara para lançar ao mercado linhas de crédito com instituições 
financeiras e está em negociação com conglomerados de peso como Bradesco e Unibanco . “Ainda 
é embrionário, mas a idéia é começar a oferecer mais essa possibilidade para quem se interessa 
em abrir um restaurante Spoleto, tem o perfil exigido, mas não dispõe de todo o investimento 
necessário.” 

 
 
Leia Mais 
 
Banco do Brasil disponibiliza verba 
 
O BBFranquia, linha de crédito do Banco do Brasil, com uma verba estimada em R$ 55 milhões, é 
uma opção ao financiamento de novos negócios no franchising. Hoje, 80 franqueadoras são 
cadastradas ao BBFranquia e, segundo Edson Machado Monteiro, vice-presidente de varejo e 
distribuição do banco, a meta é aumentar a parceria com o setor. “A importância do BBFranquia é 
a de facilitar a implantação dos negócios no Brasil”, diz. 
 
O tempo de aprovação do financiamento passou de 60 dias, até o ano passado, para dois dias, em 
casos de financiamentos de até R$ 25 mil. Acima disso, o período para a liberação da verba é de 
15 dias. No ano passado, durante a feira ABF Expo 2004, foram estudados cerca de R$ 5 milhões 
de financiamento. Este ano, a projeção é de um aumento de até R$ 15 milhões, por conta da 
demanda aquecida. 
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