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Franchising - uma nova rede de distribuição 
 

Antonio Carlos Giuliani 
 
 
O momento histórico pelo qual o Brasil passa hoje, com a onda de 

privatização de estatais e o conseqüente reflexo nas empresas privadas, certamente 

levará o governo e a iniciativa privada a dispensarem maciços contingentes de 

profissionais, que estarão em busca de novas oportunidades. 

O sistema brasileiro de franquia empregará, até o final deste ano, mais de 1 

milhão de pessoas, segundo Bernard Jeger, presidente da Associação Brasileira de 

Franchising (ABF). Este sistema destina-se a toda e qualquer pessoa que esteja 

interessada em utilizá-lo como consagração do espírito empreendedor, com o objetivo 

de criar uma alternativa de novos negócios. 

Conforme dados do V Censo de Franchising, de dezembro do ano passado, 

poucos são os ramos de negócios que, no Brasil, têm apresentado crescimento tão 

acelerado como o de franquias. Apenas para se ter uma idéia, em menos de dez anos o 

país passou a contar com mais de 700 empresas franqueadoras, donas de uma rede de 

23536 unidades (4239 próprias e 19297 franqueadas). Para comprovar que o mercado 

está absorvendo bem essa atividade, basta dizer que somente 306 unidades 

franqueadas fecharam suas portas entre 1993 e 1994 (período de economia instável) - 

isso corresponde a menos de 2% do total. Neste ano, com a estabilidade econômica 

proporcionada pelo plano Real, deverão ser impulsionados, entre 30% e 40%, os 

negócios de franquia no Brasil. 

O sistema de franquias pode ser classificado em duas áreas: “business 

format franchise” (área de franquia de negócios formatados), que abrange comércio e 

serviços, e “product & trade name franchising” (área de franquia de produtos e marcas), 

que abrange concessionárias de automóveis, postos de combustível e engarrafadoras 

de bebidas. O valor gasto na montagem de uma loja gira em torno de 30 mil a 900 mil 

dólares e o setor mais procurado é o da alimentação. 
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O Bob’s, que funciona nesta sistemática, oferece opções de franquias que 

variam de 300 mil a 900 mil dólares, dependendo do tamanho das lojas, que podem ser 

desde 80m e um “Drive Thru”, num terreno de 2000m2 a 3000m2 de área construída. 

Considerada a maior feira do mundo em número de visitantes, a “ABF” 

Franchising” aconteceu na cidade de São Paulo, de 7 a 10 de julho, no SP Market, 

recebendo um público de 35 mil pessoas. A novidade neste ano era uma praça de 

alimentação, onde se concentrou o maior número de expositores (43). Lá estavam 

Habibi’s, Mc Donald’s, Bob’s, Subway, Casa do Pão de Queijo, Popeye’s e a estreante 

Kentucky Fried Chicken (KFC), que oferece um cardápio de comida rápida, sem 

colesterol. Os visitantes tiveram a oportunidade de conhecer em detalhes á operação 

das franquias, da área, provando seus pratos e conferindo seus sabores, o que 

possibilitou, ao público interessado acompanhar de perto o trabalho desenvolvido pelas 

empresas e, ao mesmo tempo, ajudou no momento de escolher uma delas. 

Para os interessados em entrar no ramo, aconselhamos que considerem três 

pontos fundamentais no momento de optar por um dos segmentos: afinidade com o tipo 

de negócio, verificação de sua aceitação na área em que pretende trabalhar e se tem 

capital disponível para cobrir eventuais gastos. 

De modo geral, porém, estamos convencidos de que um número cada vez 

maior de empresas, grandes, médias e pequenas, dos mais diversos ramos de 

atividade, passarão a se utilizar da franquia para implantação ou expansão de suas 

redes. 

Notamos que o “franchising” vem crescendo num ritmo bastante acelerado, 

liderado pelo segmento de “fast food”, onde o varejo, como um todo, se depara, 

atualmente, com profundas mudanças, sobretudo pela crescente busca de 

conveniência e qualidade, que resulta em vantagem para a franquia em relação aos 

métodos tradicionais de distribuição de produtos e serviços. Chegamos a essa 

conclusão pelas seguintes razões: a marcante transição da economia de produtos para 

serviços, o desejo do consumidor de encontrar conveniência, o crescente envolvimento 

de mulheres no mercado de trabalho e a globalização do marketing. A soma desses 
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fatores leva as empresas varejistas, de produtos ou serviços, a incrementar os serviços 

prestados aos clientes, alterar o “layout” de seus pontos de venda e redirecionar seus 

esforços de marketing. Nenhum outro método permite com franquia, a expansão de 

redes de distribuição com tanta eficiência e rapidez. 


