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Empresas adotam o sistema de franquia com o objetivo de fixar a marca e elevar as vendas. A 
percepção da indústria sobre a necessidade de se aproximar cada vez mais de seu consumidor 
final tem levado algumas empresas a atuar direta-mente no varejo. É o caso da Pucket e da 
Elgin, que antes restringiam seus negócios à produção e comercialização aos canais 
convencionais de distribuição e hoje tem modelos de franquias bem estruturados. Elas seguem 
o exemplo de uma das pioneiras no setor, a Hering.  
 
"A cada ano temos recebido mais indústrias como associados", diz o diretor executivo da 
Associação Brasileira de Franchising (ABF), Ricardo Camargo. Segundo ele, o modelo atrai 
porque permite ganhos de mercado com investimento inferior ao necessário para abrir lojas 
próprias. O movimento é percebido em diversos segmentos, mas se mostra mais ativo em 
calçados e vestuário.  
 
Camargo pondera que a entrada da indústria no sistema de franquias não representa riscos, 
mas o sucesso depende em certa medida da boa seleção de produtos e mercados. "O 
empresário tem de fazer um trabalho forte de marca e adotar uma boa estratégia de 
comunicação." Não ter que dividir a atenção do consumidor com outros produtos e conseguir 
mostrar melhor o conceito da sua marca são outros motivos que têm levado as indústrias para 
o comércio.  
 
A Elgin Cuisini, uma das sete divisões do grupo Elgin, pretende dobrar o número de lojas nos 
próximos cinco anos através do sistema de franquias. "Achamos que conseguimos ir mais 
rápido com a ajuda do franqueado", disse o presidente da Elgin, Alberto Chulam. Para ele, ter 
parceiros é a melhor opção para conseguir atender bem em lugares onde a empresa sozinha 
não teria logística eficiente.  
 
A empresa possui dez lojas próprias, que começaram a ser abertas um ano depois da criação 
da divisão de cozinhas, há 25 anos. Atualmente nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e 
Paraná, a Elgin tem como foco da expansão as cidades de Brasília, Fortaleza, Salvador e Porto 
Alegre. A previsão é abrir até o final deste ano duas franquias. A empresa, que vende uma 
média de 200 cozinhas por mês, espera crescer 30% com as franquias.  
 
Para uma loja de cerca de 200 m², a taxa de franquia da Elgin é de R$ 20 mil e os 
investimentos esperados do franqueado são de cerca de R$ 300 mil (incluindo R$ 100 mil de 
capital de giro). O franqueado está isento do pagamento de royalties - um dos fatores que 
mais geram polêmica no sistema. "Queremos ampliar a rede, não ganhar dinheiro com 
royalties", afirma Chulam. A expectativa de venda por loja é de R$ 1,5 milhão anualmente. A 
idéia inicial é manter as lojas próprias, mas Chulam não descarta a possibilidade de repassá-
las a franqueados, caso o sistema "funcione muito bem".  
 
A divisão de cozinhas da Elgin - cujo faturamento deve crescer 15% este ano em relação a 
2005, para R$ 35 milhões - é a única voltada diretamente para o varejo. As demais, como as 
de condicionadores de ar, informática e refrigeração industrial, por exemplo, vendem ao 
atacado.  
 
Chulam reconhece, no dia-a-dia, a diferença de estar próximo do consumidor, identificando 
gostos e necessidades. "É uma seqüência lógica. Nos consideramos aptos a elaborar uma 
franquia depois da nossa experiência no varejo."  
 
Este foi o caminho escolhido pela Puket, indústria de meias e lingerie. O projeto monomarca 
começou em agosto de 2003 com uma loja própria e a primeira franquia foi aberta dez meses 
depois, em junho de 2004. "Dois anos antes da abertura da loja própria, ficamos estudando a 
arquitetura da loja, a forma de expor os produtos", disse o diretor da Puket, Ricardo Kochen.  
 
Ele acredita que as monomarcas são uma tendência mundial e esta foi uma das motivações 
para a abertura de lojas para a venda exclusiva de produtos Puket. Além da necessidade de 



fazer os consumidores conhecerem a linha completa da marca. A entrada no varejo provocou, 
segundo Kochen, uma mudança institucional da empresa. "O consumidor passou a conhecer a 
marca Puket como a marca da família. Isto não se consolidava de maneira tão forte na cabeça 
do consumidor antes."  
 
A Puket começou 2006 com dez franquias e tem como meta dobrar o número de lojas. Cinco 
já foram inauguradas e outros cinco contratos estão em andamento, o que leva a acreditar que 
o objetivo talvez seja alcançado ainda no primeiro semestre.  
 
Para montar uma franquia, é preciso investir entre R$ 100 mil e R$ 150 mil na loja, sem 
contar o ponto, mais R$ 30 mil a R$ 50 mil no estoque inicial e taxa de franquia de R$ 25 mil. 
Sobre o faturamento bruto, são cobrados royalties de 1,5%, outros 1,5% de fundo de 
propaganda institucional, mais 1% para propaganda regional. A expectativa do faturamento 
médio mensal fica entre R$ 50 e R$ 80 mil.  
 
Leia mais 
 
Hering abriu 205 lojas, 15 no exterior 
 
A Hering iniciou a expansão através de franquias há 23 anos. "É uma experiência muito 
positiva. Não teríamos o nível de qualidade que temos hoje se não fosse a experiência com o 
varejo", afirma o gerente de franquias, Marcelo Amaral.  
 
A empresa, que começou as franquias Hering Store em 1993 e da marca infantil PUC em 1998, 
possui hoje 190 lojas no Brasil (43 PUC e 147 da Hering Store), dez na América Latina e cinco 
na Arábia Saudita, num total de 205 unidades.  
 
A expansão tem como foco o Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro e o interior de São Paulo. Até 
o final deste ano devem ser abertas 20 novas Hering Stores e cinco PUCs. Da meta do ano, a 
empresa já inaugurou, até maio, sete franquias (sendo seis Hering Store e uma PUC).  
 
Amaral ressalta, no entanto, a importância das lojas multimarcas para a empresa. "Elas têm 
uma representatividade muito grande."  
 
A experiência prévia no varejo é essencial antes da abertura de franquias, segundo Patrícia de 
Salles Vance, da equipe de pesquisas do Programa de Administração de Varejo (Provar). Ela 
reconhece o sistema como um mecanismo interessante para a expansão no varejo, mas 
ressalta que são duas atividades bem diferentes.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 12 jun. 2006, Administração & Serviços, p. C-3.  


