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As franquias de cosméticos e perfumaria devem registrar este ano um incremento de 12% a 15% 
em seus negócios, estima a Associação Brasileira de Franchising (ABF), enquanto o mercado 
global de franquias saltará 10% sobre o resultado de 2004, quando registrou R$ 31,6 bilhões em 
receita. De acordo com Ricardo Camargo, diretor executivo da entidade, essa evolução na área de 
beleza em número de unidades franqueadas e novas redes, deve seguir por mais dois anos. “Esse 
potencial está ligado tanto ao ingresso da mulher no mercado de trabalho, que destina parte de 
sua renda para investir nesses segmentos, quanto ao próprio tipo de negócio que ainda possui 
espaço para se expandir”, afirma.  
 
Uma das maiores redes de franquias de cosméticos do mundo — com 2.330 lojas no Brasil e 59 
unidades de venda em outros 23 países —, O Boticário ampliou investimentos em treinamento e 
apresentação de produtos. O resultado foi um aumento médio de 18% no faturamento das lojas 
da marca em comparação a 2004. Até o fim do ano, o grupo destinará R$ 2,2 milhões aos 
programas de incremento da distribuição e comercialização de seus produtos, com alta de 20% 
ante 2004.  
 
Segundo o diretor de franchising do grupo, Sergio Barbi, a velocidade de expansão da franquia 
ainda é grande. “Em 2005, teremos 40 novas lojas. A estratégia agora é trabalhar o desempenho 
dos pontos-de-venda já existentes. Os clientes estão comprando mais do que um produto: é o 
resultado dos investimentos em treinamento e apresentação”, afirma. Em 2004, a rede O 
Boticário teve um faturamento de R$ 1,9 bilhão.  
 
Nesse mesmo ritmo, a rede de Estética Onodera , com 45 unidades nos Estados de São Paulo, Rio 
de Janeiro, Paraíba, Paraná e Rio Grande do Sul, também volta ao caminho da expansão, depois 
de passar 15 meses analisando novas propostas. A rede estima um salto de 20% em sua receita 
este ano. André Cervantes, coordenador médico e diretor da empresa, afirma que parte desse 
crescimento deve vir de novos mercados. “Enfocamos agora Bahia, Goiás e Distrito Federal, Santa 
Catarina, Minas Gerais e interior do Paraná”, aponta. Segundo ele, após o processo de 
redimensionamento, a rede formatou três modelos de franquia: um que obrigatoriamente tem um 
médico como investidor, um que não requer um investidor da área de medicina e um terceiro que 
é voltado para a comercialização de produtos. “Estamos também negociando com investidores em 
Portugal, Venezuela e México”, complementa Cervantes.  
 
Dirigida a profissionais que atuam em clínicas de estética e beleza, a Adcos Cosmética Medicinal 
reforça seus investimentos para abrir novas franquias no interior, após chegar a muitas capitais. 
Com 35 unidades concentradas em grandes centros econômicos, este ano, a empresa contabiliza 
até o momento nove unidades. “Em outubro, abriremos em São Luís, João Pessoa e na cidade de 
Vilhena, no interior de Rondônia”, afirma Marcelo de Souza, supervisor de negócios da rede. 
Segundo ele, o projeto da empresa é ampliar sua capacidade de produção e aumentar sua 
rentabilidade em 100% nos próximos dois anos, quando pretende chegar a 60 franquias. 
 
Crescimento acelerado 
 
A empresa catarinense de cosméticos Akakia Brasil , há pouco mais de seis meses no mercado, já 
conta com 27 unidades franqueadas distribuídas pelas Regiões Nordeste, Sudeste e Sul. A rede 
pretende abrir mais 15 unidades só neste mês de outubro, totalizando 70 novas lojas até o final 
do ano. Guilherme Jacob, diretor e fundador da Akakia, afirma que o faturamento médio mensal 
da loja gira em torno de R$ 30 mil. “Nossa expectativa é que o faturamento da rede atinja R$ 2,5 
milhões até dezembro”, revela o executivo.  
 
 



A rede conta com 160 produtos e pretende lançar 60 itens para este Natal. Para um novo 
franqueado, o investimento médio gira em torno de R$ 35 mil, incluindo estoque de produtos e a 
taxa de franquia no valor de R$ 5 mil. Enfocada no público B e C, a Akakia planeja dobrar de 
tamanho em 2006, abrindo duas lojas por semana e gerando 800 empregos diretos e indiretos. 
 
Frutas 
 
A Antídoto Cosméticos está há seis anos no mercado e comporta aproximadamente 80 unidades 
franqueadas em todo o Brasil. A estimativa é abrir, até o final do ano, 15 lojas. Com 23 produtos 
disponíveis no mercado e especializada em banhos frutais, o investimento médio para a abertura 
de uma unidade fica em torno R$ 35 mil. Marcelo Sarpe, gerente de negócios da empresa, 
sustenta uma expectativa de 20% de crescimento na receita da empresa para este ano em 
relação a 2004. “O faturamento mensal de uma de nossas franquias está em torno de R$ 25 mil e 
o retorno do capital investido é de aproximadamente 24 meses”, diz. 
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