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Nem só do varejo vive o franchising. Grandes indústrias como Scalina, das marcas 
Scala e Trifil, Portobello S.A e Grupo Pilkington - fabricante dos vidros Blindex - 
adotaram o sistema. Além de contar com estrutura e marcas sólidas, os franqueados 
têm acesso a tecnologia desenvolvida pela empresa. "Os fabricantes que adotam o 
sistema são, geralmente, líderes de mercado, ou seja, estão em um patamar que 
dificilmente seria atingido por quem monta um negócio próprio", avalia o consultor da 
Francap, André Giglio. 
 
Do lado do franqueador, os objetivos com a iniciativa são variados. As empresas 
podem conseguir canal direto com consumidor final, padronizar a distribuição dos 
produtos para revenda ou mesmo terceirizar os processos de fabricação, o que muitas 
vezes significa custos menores do que o de uma estrutura própria. 
 
O franchising, porém, ainda é pouco explorado pela indústria, segundo o consultor da 
Francap. "Mas o canal já está sendo identificado como um meio importante de 
expansão da revenda e pode trazer vantagens para o franqueado", frisa. José 
Schwartz, da Schwartz Consultores, entretanto, alerta que a linha entre a franquia e a 
representação comercial é muito tênue.  
 
Schwartz recomenda que o candidato a franqueado estude a operação da franquia para 
não se tornar um mero tomador de pedidos. "Se ele não trabalha com estoques, é 
apenas um representante com um show room. Nesse caso é preciso refletir se 
compensa pagar taxas de royalties, franquia e publicidade, além de abandonar 
produtos de outras marcas", ressalta.  
 
Ao mesmo tempo, uma das vantagens para o franqueado é reduzir custos com 
estoque. No caso da Portobello Shop, a gestão é centralizada pela franqueadora. "Uma 
compra errada pode ser fatal. Aqui temos cobertura média de dois meses para cada 
item. Quando um deles é tirado do portfólio, combinamos preço mais baixo para o 
franqueado evitar encalhe", conclui Ronaldo Mattos, gerente de operações da rede. 
 
Élvio Paladino, franqueado da rede, reforça que a manutenção das mercadorias na loja 
demandaria capital vultoso. "Não somos meros representantes comerciais porque 
investimos nas unidades e exigimos retorno compatível, não uma simples comissão", 
argumenta Paladino que trocou sua loja própria de materiais de construção 
multimarcas por uma franquia Portobello em 1999. 
 
A troca de informações entre franqueador e franqueado é mais um dos pontos 
positivos, segundo Paladino. "Passamos à indústria as reivindicações do consumidor na 
ponta. Daí são feitas modificações que aumentam as vendas e os ganhos para ambos 
os lados", conclui. 
 
O consultor da Francap acrescenta que a franquia industrial propriamente dita é aquela 
em que se transfere o know how de fabricação e a exploração da patente e da marca 
para distribuição em um território, como fazem a Coca-Cola, a Blindex e a Scalina. 
 
Fabricante de lingeries, vestuário fitness e outwear há 40 anos, a indústria têxtil 
Scalina decidiu formatar a franquia de lojas para a revenda no ano passado, quando 
distribuia a produção em lo jas multimarcas. As duas lojas piloto foram inauguradas em 



São Paulo, há um ano, diferenciando-se das multimarca pela venda de peças comuns 
de vestuário e roupas fitness, além das lingerie.  
 
Scalina abrirá dez unidades em 2004 
 
A primeira franquia da Scali na será inaugurada em breve no Shopping Anália Franco, 
em São Paulo. Para 2004 a previsão é de que ao menos dez novas unidades sejam 
abertas por todo o Brasil, com destaque para o Rio de Janeiro, Curitiba e Brasília. 
 
- A empresa acreditou que ter os próprios donos das lojas à frente da operação seria 
mais interessante do que contratar gerentes por todo o Brasil - diz a consultora 
responsável pela franquia Liliana Martins. Tornar-se franqueadora, porém, demanda 
investimento em estrutura como a criação de manuais para os franqueados, suporte e 
seleção de pré-franqueados. 
 
Mas há compensações. Segundo Mattos, da Portobello, a operação das franquias - hoje 
63 unidades no Brasil - proporcionou aumento de 20% no faturamento da empresa, 
que vendia por lojas multimarcas, unidades próprias, e venda direta. "Vendemos 
produtos premium, exclusivos e de maior valor para os franqueados. O volume mensal 
é de 200 mil metros quadrados mês", conta. 
 
A PPA, produtora de automatizadores de portões e equipamentos de segurança, 
formatou um modelo de franquias para distribuição, que serão intermediários com o 
cliente final, e outro para revenda ao consumidor final. Em seis meses chegou à marca 
de 58 franqueados distribuidores e espera atingir um total de 160. A partir de 
dezembro, começa a comercialização das franquias de revenda, ainda sem normas 
definidas, e a expectativa é chegar a quatro mil unidades.  
 
Plínio Navarro Prata, gestor da área de franchising da PPA, diz que a opção serviu para 
uniformizar os processos de distribuição e revenda, aumentando sua qualidade. "Como 
a marca é forte, qualquer defeito no serviço de instalação era cobrado da própria PPA, 
não do revendedor. Por isso é importante controlarmos o canal", afirma, 
acrescentando que a reposição imediata feita pela PPA desonera o negócio. O 
distribuidor que opta pela franquia, porém, tem que ter 80% do estoque composto por 
produtos PPA. 
 
Serviço 
Francap, 0xx-11-3709-3709 
Portobello Shop, 0xx-48-279-2543, www.portobello.com.br 
PPA, 0xx-11- 3351-4523 
Scala, www.scalina.com.br 
Schwartz Consultores, 2544-3417 
raio x 
 
PORTOBELLO SHOP 
> Negócio: venda de revestimento cerâmico  
> Investimento inicial: R$ 300 mil a R$ 700 mil 
>Taxa de franquia: R$ 40 mil a R$ 120 mil 
>Taxa de royalties: 3% sobre compras 
>Taxa de publicidade: 2% sobre compras 
>Faturamento médio mensal: R$ 100 mil a R$ 800 mil 
>Margem de lucro: 5% 
>Número de funcionários: dez 



Risco: médio a alto, na avaliação do consultor José Schwartz, da Schwartz 
Consultores, pela concorrência de grandes players internacionais e volume de 
investimento necessário 
 
PPA 
>Negócio: distribuição de automatizadores de portões e equipamentos de segurança 
>Investimento inicial: R$ 80 mil a R$ 250 mil 
>Taxa de franquia: R$ 20 mil a R$ 80 mil 
>Taxa de royalties: 3% sobre o faturamento bruto 
>Taxa de publicidade: 1% sobre o faturamento bruto 
>Faturamento médio mensal: R$ 70 mil a R$ 300 mil 
>Margem de lucro: 7% a 10% 
>Número de funcionários: oito 
Risco: médio, segundo o consultor José Schwartz, da Schwartz Consultores, por se 
tratar de nicho muito específico e pela concorrência 
 
SCALA  
>Negócio: loja de produtos Scala (lingeries, outwear e fitness) 
>Investimento inicial: R$ 180 mil (estoque, montagem da loja e taxa de franquia) 
>Taxa de franquia: R$ 25 mil 
>Taxa de royalties: 3% sobre compras 
>Taxa de publicidade: 3% sobre compras 
>Faturamento médio mensal: R$ 70 mil 
>Margem de lucro: não fornece 
>Número de funcionários: seis 
Risco: médio a baixo, na avaliação do consultor José Schwartz, da Schwartz 
Consultores, por conside rar um mercado com grande espaço apesar da concorrência e 
pela localização em shoppings 
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