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Este relatório, produzido pela Deloitte e pela Associação Brasileira
de Franchising (ABF), traz um levantamento e uma análise inéditos sobre
o estágio e o desafio do setor de franquias no Brasil.
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Experiências compartilhadas

É com muita satisfação que apresentamos o primeiro
fruto da parceria entre a Associação Brasileira de
Franchising (ABF) e a Deloitte: o estudo “Negócios
em rede – Visões, expectativas e práticas dos
franqueadores”, que se debruça sobre os principais
temas e desafios enfrentados pelo setor.
O franchising é um setor extremamente relevante
e organizado de nossa economia. Franqueadores e
franqueados se unem para levar ao consumidor final
produtos e serviços de qualidade reconhecida nacional
e internacionalmente. Para isso, lidam com práticas
sofisticadas de análise de mercado e de gestão de
processos, pessoas e marcas.

Os últimos anos foram desafiadores para toda
a economia, e com o setor de franquias não foi
diferente. No entanto, o segmento confirmou o seu
vigor crescendo bem acima da média da economia
nacional. O presente estudo detalha algumas das
práticas que permitiram com que isso fosse possível,
bem como as expectativas dos franqueadores para os
próximos anos.
Nosso objetivo com este estudo é apoiar os
atores envolvidos neste representativo e pujante
segmento com percepções e tendências que
farão a diferença no processo de tomada de
decisão nas organizações.

Cristina Franco
Presidente da Associação Brasileira de Franchising

“Franqueadores e franqueados se unem para levar ao consumidor
final produtos e serviços de qualidade reconhecida nacional e
internacionalmente. Para isso, lidam com práticas sofisticadas de
análise de mercado e de gestão de processos, pessoas e marcas.”

O perfil e os desafios
de um setor dinâmico
Lidar com um consumidor cada vez mais conectado e
exigente sobre suas escolhas é um desafio para todos
os que atuam no setor de varejo ou prestação serviços
ao cliente final.
O estudo realizado pela Deloitte em parceria com
a ABF mostra a maturidade do setor de franquias
no Brasil e quebra alguns paradigmas importantes
sobre temas críticos do segmento, como expansão,
inovação, governança e gestão de riscos.

O franchising é um segmento diversificado, que
envolve empresas dos mais diferentes portes,
segmentos e perfis de gestão. Compreender este
universo nos traz importantes percepções sobre como
as franquias estão se preparando para atender aos
desafios do ambiente econômico e às demandas do
consumidor de hoje e do futuro.
Convidamos a todos os públicos de interesse do
setor de franquias a conhecer em profundidade a
nossa análise. Esperamos que esta pesquisa se torne
mais um material de referência e eminência para o
um mercado já consolidado e com potencial de se
desenvolver ainda mais no Brasil.

Reynaldo Awad Saad
Sócio-líder da Deloitte para o atendimento à
indústria de Varejo e Bens de Consumo

“O estudo realizado pela Deloitte em parceria com a ABF mostra a
maturidade do setor de franquias no Brasil e quebra alguns paradigmas
importantes sobre temas críticos do segmento, como expansão,
inovação, governança e gestão de riscos.”
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A representatividade
e a maturidade do
franchising no Brasil
8

O

franchising no Brasil é um mercado de
R$ 115,6 bilhões, e que há praticamente uma
década registra um crescimento anual de mais
de dois dígitos. Trata-se de um setor formado por mais
de 2.700 redes – a terceira maior do planeta, atrás
apenas da China e da Coreia do Sul – e gerador de
mais de 1 milhão de empregos diretos.
O cenário econômico atual é desafiador no Brasil: o PIB
cresce pouco, enquanto os juros e a inflação seguem
em patamares elevados. O consumo das famílias
diminuiu, e a produção industrial tenta se recuperar de
um primeiro semestre difícil.
A capacidade empreendedora do setor de franchising,
no entanto, permitiu que o segmento passasse por
esse período com um desempenho melhor do que
o da economia em geral, especialmente em alguns
setores.
O setor de Alimentação é o maior em número de
redes franqueadoras, com 24% de participação em
número de marcas. Este segmento ampliou em 25%
as unidades de franquias, em consonância com o
aumento da renda média e do orçamento destinado à
alimentação fora do lar.

O segmento de franquias que registrou maior
crescimento em seu faturamento foi o de Esporte,
saúde, beleza e lazer. Em 2013, o setor faturou
R$ 22,14 bilhões, frente a R$ 17,87 bilhões em 2012;
um aumento de 23,9%.
Impulsionado pela mudança com a nova lei
que regulamenta a contratação de empregadas
domésticas, o setor de Limpeza e conservação teve
a maior evolução proporcional no número de redes
franqueadoras. O segmento cresceu 18,7% entre 2012
e 2013, saltando de 75 para 89 marcas.
Quando se trata de unidades de franquias, o
segmento de Veículos é o que mais cresceu no
período, registrando um aumento de 27,3% em
sua rede. Foram abertas 1.428 novas lojas só neste
segmento, que chegou a 2013 com 6.652 franquias.
A representatividade do setor de franquias no País
é expressiva. Porém, ainda há desafios para que o
setor cresça e se desenvolva ainda mais. A adoção
de medidas para treinamento e retenção de mão de
obra e o desenvolvimento de serviços e produtos
diferenciados para a expansão em diferentes
mercados e regiões são algumas das tendências mais
importantes para o setor nos próximos anos.

A capacidade empreendedora do setor de franchising permitiu
que o segmento passasse por um período desafiador com
um desempenho melhor do que o da economia em geral,
especialmente em alguns setores.
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O setor de franquias tem como base a atração de
empreendedores e a replicação de um modelo de
negócio de sucesso. Nesse aspecto, o estabelecimento
de práticas de governança e gestão de riscos se
coloca como um pilar importante no processo de
gerenciamento e expansão das redes.

O franchising é um setor heterogêneo, no qual
grandes redes convivem com empresas de menor
porte. Nesse cenário, verificam-se níveis diversos de
maturidade de gestão entre as organizações que
formam o setor. Estar à frente de uma franqueadora
envolve a capacidade de liderar não apenas um
programa pontual de abertura de lojas ou os
aspectos operacionais, mas, principalmente, de
promover a estratégia e a integração que apoiará os
processos em toda a rede. O franqueador deve se
tornar um verdadeiro modelo em termos de práticas
de gestão para o franqueado, para que possa
promover a aderência necessária ao sucesso da rede
como um todo.

Esses são aspectos diretamente ligados à busca
pela eficiência, que tem direcionado os esforços
dos mais diversos setores da economia em anos de
arrefecimento do consumo e aumento dos custos
operacionais. No caso das franquias, eficiência e
produtividade significam processos alinhados, bom
atendimento e, acima de tudo, uma visão estratégica
para que a oferta de produtos e serviços acompanhe
as tendências da demanda.

Faturamento do franchising brasileiro (em bilhões de R$)
115,6
103,3
88,9
76,0
63,1
55,0

29,0

31,6

35,8

39,8

46,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fonte: Associação Brasileira de Franchising (ABF)

Estar à frente de uma franqueadora envolve a capacidade de liderar
não apenas um programa pontual de abertura de lojas ou os aspectos
operacionais, mas, principalmente, de promover a estratégia e a
integração que apoiará os processos em toda a rede.
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Comparativo entre o PIB brasileiro e o PIB do crescimento do franchising brasileiro (em %)
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Fonte: Associação Brasileira de Franchising (ABF) e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Distribuição do faturamento do setor
de franchising por segmentos de atuação
em 2013 (em %)
1
3 2

Localização das sedes das empresas franqueadoras
por região em 2013

22

5
6

0,8%

6

21

7,8%

7
8
19

Negócios, serviços e outros varejos
Alimentação
Esporte, saúde, beleza e lazer
Vestuário
Educação e treinamento
Acessórios pessoais e calçados
Hotelaria e turismo
Casa e construção
Veículos
Comunicação, informática e eletrônicos
Limpeza e conservação
Fonte: Associação Brasileira de Franchising (ABF)

4%

70,5%

17%

Fonte: Associação Brasileira de Franchising (ABF)
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Metodologia do
estudo e perfil
dos respondentes
12

A

pesquisa “Negócios em rede – Visões,
expectativas e práticas dos franqueadores”
foi realizada entre os meses de agosto e
setembro de 2014 e contou com a participação
de 97 franqueadores. Entre os respondentes do
questionário, 85% pertencem ao grupo executivo das
empresas participantes.
Os setores de atuação com maior participação são o
de Alimentação, com mais de 30% de respondentes,
e o de Esporte, saúde, beleza e lazer. Segundo dados
gerais do segmento de franquias, estes são os dois
segmentos com maior número de redes franqueadoras
no Brasil e, ao lado do setor de Negócios, serviços e
outros varejos, estão entre os três setores que mais
faturam dentro do mercado de franquias.

Setores de atuação
(em % da amostra*)

Perfil dos respondentes
(em % da amostra)
25

15

4

3

2

31

5
5
6
23

8
37

Presidente / Vice-presidente / CFO
Diretores / Superintendentes
Gerentes
Supervisores / Coordenadores / Analistas

Metade dos franqueadores participantes tem até
50 funcionários, entre matriz e unidades próprias
de ponto de venda. Pouco mais de 10% conta com
mais de 500 colaboradores. Esses dados refletem
a estrutura familiar e enxuta de grande parte das
empresas franqueadoras.

19
8

8

Alimentação
Esporte, saúde, beleza e lazer
Negócios, serviços e outros varejos**
Casa e construção
Educação e treinamento
Acessórios pessoais e calçados
Hotelaria e turismo
Limpeza e conservação
Vestuário
Comunicação, informática e eletrônicos
Veículos
* Soma diferente de 100 por conta de arredondamento
** Fotografia, livrarias, gráficas, sinalização e conveniência

Total de funcionários da franqueadora (em % da amostra)
34
Matriz e
unidades
próprias

> 75% pertencem aos
segmentos de Alimentação e
Esporte, saúde, beleza e lazer

22

Pertencem aos
segmentos de Vestuário
e Negócios, serviços e
outros varejos

17

16

4

5
2

1 a 30

31 a 50

51 a 100

101 a 500

501 a 1.000

1.001 a 3.000 Acima de 3.000
Número de funcionários
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Distribuição
das lojas
14

A

escolha de um ponto comercial deve
considerar fatores como a concentração e o
fluxo de pessoas, e, especialmente, o perfil
e o potencial de consumo deste público.
Os shoppings são espaços consagrados e de público
consumidor cativo, especialmente para franquias
do segmento de Vestuário e Acessórios pessoais e
Distribuição das lojas (em % de respondentes)
Amostra total

Quando analisada a distribuição das unidades das
redes de franquias, as lojas de rua são a maioria entre
as redes participantes da pesquisa. Os shoppings
ficam em segundo lugar, se destacando por reunir
lojas do segmento de Alimentação.

Alimentação
21

8

3

1
39

7
1
52

Um espaço que tem sido cada vez mais ocupado pelas
franquias é o de centros comerciais. Essa tendência
visa oferecer serviços e produtos com conveniência
para um mercado cativo que, especialmente nas
grandes cidades, opta por uma solução próxima ao
seu local de trabalho.

55

31

Esporte, saúde, beleza e lazer

Negócios, serviços e outros varejos

Podem ser prestados nesses espaços serviços
como alimentação, salão de beleza e lavanderia –
com destaque para as franquias do segmento de
Educação e treinamento, que têm um quarto de
suas unidades em centros comerciais. Os edifícios
corporativos têm se tornado uma opção para os
franqueados, uma vez que oferecem custos de
ocupação menores do que um shopping. Esses
espaços podem ainda se tornar um ambiente
impulsionador para que as franqueadoras criem
novos produtos e serviços voltados a empresas, e
não apenas ao consumidor final.

12

13

8

67

14

61

1

12

12

Casa e construção

calçados. No entanto, principalmente para redes de
serviços e alimentação, a estratégia de expansão
das redes de franquias pode e deve explorar outros
espaços nas cidades. Ruas movimentadas, que tenham
outros equipamentos urbanos e outros serviços
públicos e privados, são fortes candidatas a receberem
uma nova unidade de uma franquia. Para balizar
ainda mais a escolha, é preciso analisar se o perfil de
frequentador deste local – em termos de idade, sexo e
renda – é o mesmo que a rede pretende atingir.

Educação e treinamento

11
14
21

78

61

Embora sejam espaços de grande fluxo de pessoas,
universidades e hospitais estão entre as áreas menos
exploradas pelas franqueadoras, mas que podem
oferecer oportunidades de parcerias no futuro.

25

Rua

Shopping

Universidades

Centros comerciais

Hospitais

Outros

Negócios em rede Visões, expectativas e práticas dos franqueadores 15

Gestão e
governança
16

A

estrutura enxuta e familiar de grande parte
das empresas franqueadoras tem impacto
sobre as suas práticas de governança
corporativa. Embora grande parte delas (69%)
reconheça a boa estrutura de governança corporativa
como prioridade, 26% sentem falta de práticas
satisfatórias em suas empresas.

Ao analisar as ações colocadas em prática pelas
organizações participantes da pesquisa, o destaque
fica para a consolidação do plano de negócios e
o estabelecimento de processos e sistemas. Estes
aspectos estão no cerne de um setor formado por
empresas que buscam crescer por meio de uma rede
de atendimento coerente e padronizada.

As práticas de governança têm impacto importante
sobre a criação de valor para as empresas. Em se
tratando de franquias, que lidam com gestão de marca
e processos, a governança corporativa é fundamental
para suportar a gestão da imagem e da reputação da
empresa, bem como suas ações de expansão.

Parte das empresas do setor de franquias é formada
por pequenos empresários que se tornaram
pequenos franqueadores. É extremamente
importante que essas organizações estejam prontas
para detectar o momento em que será necessário
investir em uma estrutura de gestão e de controles
mais robusta. O aprimoramento da estrutura de
governança deve acompanhar o passo da expansão
da organização, para que esse crescimento ocorra de
forma sustentável.

De forma geral, as empresas de maior porte são
as que possuem um programa de governança
corporativa mais estruturado. No entanto, a
governança pode também trazer benefícios para as
empresas que estejam em processo de expansão
ou preparação para o recebimento de aportes e
investimentos. Isso porque, ao mesmo tempo em que
apoia a gestão de riscos e o controle dos processos
em um momento de associação a novos franqueados
ou de entrada em novos mercados, a governança
passa ao mercado a imagem de uma gestão mais
transparente e profissionalizada.

Sobre governança corporativa (em % de respondentes para cada item)
Governança corporativa é fundamental para o bom
funcionamento da empresa e a atuação dos profissionais

78

Uma boa estrutura de governança corporativa
é prioridade em minha empresa

1

69

8

56

As práticas existentes em minha organização são satisfatórias
Existe um comitê específico de governança corporativa
ou similar que discute este tema

21
23

26

36

25

0

18
39

60

Concorda

Discorda

Não sei
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Quando se verifica as medidas que as empresas
pretendem adotar no médio prazo, a percepção é
de que elas já estão enxergando a necessidade de
reter talentos e tratar a performance dos profissionais
de forma mais criteriosa. A gestão de desempenho
dos funcionários é uma medida que mais da metade
das empresas pretende adotar nos próximos anos,
enquanto um plano de bonificação e remuneração
diferenciada está no radar de 40% das franqueadoras
respondentes.

A gestão de riscos também aparece como um tema
de destaque a ser adotado nos próximos anos. Este
é um indicador de que, mesmo dentro da proposta
de padronização de processos já experimentados e
consagrados que caracteriza uma franquia, há uma
grande preocupação com os aspectos de risco e
governança envolvidos na gestão.

Dentre os itens abaixo, quais são existentes em sua organização e quais você pretende adotar nos próximos anos?
(em % de respondentes para cada item)
Processos e sistemas

85

Plano de negócios

85

Estrutura corporativa e organizacional

80

19

1

Supervisão e controle

80

19

1

Gestão do desempenho

68

Plano de comunicação e informação

68

Plano de bonificação aos funcionários /
remuneração diferenciada

35

Política de gestão de riscos

18
0

Existe em minha organização

2

28

4

34

2

40

38

Desempenho logístico

6

30

52

Gestão de desempenho dos funcionários

2

9

64

Plano estratégico estruturado

18

13

8

55
33

7
32

67

15
60

Pretendo adotar nos próximos dois anos

Não pretendo adotar

Quando analisados os serviços que as empresas
franqueadoras mais contam com parceiros terceirizados,
destacam-se áreas de apoio de forte conhecimento
técnico, como assessoria jurídica, execução de
projetos arquitetônicos e assessoria contábil.
O apoio para as funções relacionadas a produtos e
serviços (com mais da metade de respondentes) e

para a obtenção de financiamento (com 48%) são as
áreas estratégicas que mais contam com o apoio de
empresas terceirizadas.
Uma parte relevante das organizações respondentes
mantêm internamente as funções estratégicas de
consultoria de campo (87%) e de desenvolvimento de
projeto mercadológico e estudo de viabilidade (69%).

Entre os itens abaixo, assinale quais serviços são terceirizados
(em % de respondentes para cada item)
Consultoria de campo

87

7

77

Treinamento de pessoal
Projeto mercadológico /
estudo de viabilidade

3

69

Auditoria

47

Gestão de mídias sociais

47

Apoio na obtenção de financiamento
Logística e distribuição

33

Propaganda e publicidade

33

Serviços adicionais de produtos
ou serviços

Próprio

Terceirizado

17

46
29

68

Misto

21
38

52

20
0

20

48

22

Apoio jurídico

14

33

27

Projetos arquitetônicos

14

39

31

Apoio contábil

20

17

35

6

17
5

71

7

73

7
60
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O treinamento de pessoal é outra função que também
se destaca como uma das que atualmente ficam sob
o controle interno das organizações, muito por conta
da necessidade de qualificação constante das equipes
que atuam nas lojas.

Por outro lado, entre os prestadores com os quais os
franqueadores mais pretendem trabalhar nos próximos
anos estão consultoria em geomarketing (40%) e
planejamento estratégico de mercado (37%) – uma
tendência de que as organizações poderão contar
mais com consultorias especializadas para apoiar a sua
estratégia de crescimento.

Entre os prestadores de serviço que lhe atendem, indique com quais trabalha e quais pretende trabalhar
(em % de respondentes para cada item)
Escritório de advocacia e marcas e patentes

81
80

Escritório de contabilidade
Escritório de arquitetura, design e
comunicação visual

4

72

Consultoria em marketing

Consultoria em franchising
45

Gerente de treinamento ou suporte
de treinamento e capacitação

44

Gerente comercial ou suporte à
comercialização

38

Consultoria financeira

38

Corretores de imóveis, administradores de
shopping centers

38
40

19

0

Já trabalho

27

34

27
25
40
45

21
51

21

21

Consultoria em engenharia

33

22

28

Treinamento para franqueados

18

37

34

Construtora, escritórios de engenharia
e de acompanhamento das instalações

28

19

39

Consultoria em planejamento estratégico

27

28

40

Consultoria em recursos humanos
(recrutamento de pessoal e relacionamento
com o franqueado)

26

28

42

Consultoria em qualidade e produtividade

21

19

43

Serviços de geomarketing e pesquisas de
mercado

15

17

55

Auditoria

15

15

62

26

53
69

12

Pretendo trabalhar

8
16

13

70

Expansão da rede

20

11

Não pretendo trabalhar
60

Pessoas e retenção
de talentos
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A

rotatividade de funcionários é um fator
crítico para as franqueadoras, e que tende
a desestimular as empresas e investir
em treinamento e qualificação da mão de obra.
Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados (Caged), enquanto a média de
rotatividade de funcionários nas empresas do Brasil
é de 1,8% ao ano, o setor de franquias registra uma
taxa contundente de 17,2%.
O perfil dos profissionais que atuam na linha de frente
do atendimento ao consumidor é de jovens que
muitas vezes estão em sua primeira oportunidade de
trabalho e que migram facilmente de empresa até
encontrarem uma visão de longo prazo para a sua
carreira profissional. Esse cenário de escassez de mão
de obra coloca a motivação e o engajamento como
aspectos preponderantes para a gestão do capital
humano em franquias.

As unidades franqueadas são mais suscetíveis a
perder funcionários do que as unidades próprias.
Mais de 70% das empresas disseram ter registrado
no último ano um aumento na rotatividade dos
funcionários em suas unidades franqueadas. Na outra
ponta, 60% dos respondentes disseram ter visto
diminuir a rotatividade nas unidades próprias em
relação a 2013.
Engajar a nova geração demanda práticas de
valorização do profissional e de alinhamento de
valores entre o indivíduo e a marca para a qual ele
trabalha. O estudo mostra que as práticas mais
aplicadas pelos franqueadores para a retenção
de talentos são pragmáticas: premiações por
metas atingidas, aumento de salários e troca de
departamento e área de atuação. É preciso, no
entanto ir além. Para esses jovens, há aspectos tão
ou até mais importantes do que a questão financeira.
Treinamento, formação de lideranças que saibam
lidar com as expectativas dessa nova geração e
criação de uma identidade atrativa para a marca
(alinhada a valores como qualidade de vida, estilo e
sustentabilidade), são alguns aspectos que podem
contribuir para a retenção desses jovens. Dessa
maneira, mais do que funcionários, eles podem se
tornar verdadeiros embaixadores da marca.

A rotatividade em seu negócio, em comparação a 2013: (em % de respondentes)

57

43

Diminuiu

52

48

Manteve-se
estável

29

71

Aumentou

Unidades próprias
Unidades franqueadas

Engajar a nova geração demanda práticas de valorização do
profissional e de alinhamento de valores entre o indivíduo
e a marca para a qual ele trabalha.
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Melhores práticas nas empresas emergentes
A pesquisa “As PMEs que mais crescem no Brasil –
As práticas das empresas emergentes em saúde e
bem-estar”, realizada pela Deloitte em agosto de 2014,
indicou que o oferecimento de benefícios é um fator
relevante para a atração e retenção de profissionais,
inclusive nas pequenas e médias organizações – aquelas
com receita líquida entre R$ 3 milhões e R$ 350 milhões.
Inspiradas pelas melhores práticas das grandes empresas, as
PMEs já consideram os benefícios e ações em prol da saúde
e da qualidade de vida de seus funcionários como uma
vantagem competitiva na gestão estratégica de talentos que
farão a diferença em seu crescimento.

As medidas de apoio à educação continuada, por sua
vez, promovem o desenvolvimento dos profissionais – e,
consequentemente, de seu desempenho na empresa.
O impacto positivo destas medidas pode ampliar
o valor da organização junto ao mercado e seus
públicos de interesse, tornando a empresa mais
atrativa tanto para os clientes e quanto para a
captação de investimentos.

Benefícios oferecidos pelas empresas do ranking “As PMEs que mais crescem no Brasil”
(em % de respondentes)
Plano de saúde

95

Auxílio-alimentação
Acesse a pesquisa
“As PMEs que mais
crescem no Brasil –
As práticas das empresas
emergentes em saúde e
bem-estar” na íntegra em
www.deloitte.com.br

92

Seguro de vida

89

Auxílio-educação (cursos
de idiomas e graduação)

77

Apoio psicológico

70

0

60
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Mais de um terço das empresas que investiram na
retenção de talentos não tiveram impacto significativo
nos custos totais de suas unidades próprias. Outras
20% destacaram que o crescimento nos custos
totais foi de até 10% em relação às unidades
próprias. Esse resultado quebra um paradigma de
que investir na retenção de talentos é custoso para
as organizações. Muito pelo contrário: é preciso
considerar que manter a mão de obra significa menos
custos com treinamento e mais eficiência na oferta de
produtos e serviços, contribuindo para uma melhor
experiência do consumidor. Além disso, a retenção
permite a criação de uma cultura mais enraizada nos
profissionais que irão contribuir, no futuro, para uma
expansão mais sólida da rede.

Para 42% das franqueadoras participantes do estudo,
a ampliação de oferta de benefícios é algo em que
pretendem investir nos próximos dois anos, indicando
esta como uma forte tendência para o médio prazo.
Entre as medidas menos adotadas estão as ofertas
de stock options aos funcionários, muito por conta
da pouca presença das empresas de franquias no
mercado de ações. O aumento de salário para
cobrir outras propostas também não é uma prática
recorrente das empresas do setor, dado o nível de
rotatividade existente no setor.

Quais as principais ações que sua empresa vem realizando ou pretende realizar para a retenção de talentos?
(em % de respondentes para cada item)
Premiações por metas atingidas

64

Aumento de salários

69

Troca de departamento ou área de atuação

43

Ampliação de ofertas de benefícios
Aumento de salários para cobrir outras propostas

16
0

Nos últimos dois anos

Qual foi o impacto da prática de retenção de talentos nos custos totais
das suas unidades próprias, nos últimos 12 meses? (em % de respondentes)
35

Não houve impacto significativo
Os custos cresceram até 10%
Os custos cresceram entre 10% e 20%
Os custos cresceram entre 20% e 30%
Os custos cresceram acima de 30%
Não se aplica

4
8

14

24

20

32
25

42

22

Oferta de stock options

18

34

36
20

22
58

27

Nos próximos dois anos

8

33
25

41

Planos de carreira atrelados a desempenho

19

28

57
60

Não realiza / realizará

O desafio global da retenção
A pesquisa global de tendências em capital humano, realizada pela Deloitte com mais de
2.500 empresas de mais de 90 países, identificou a retenção como um aspecto crítico da
gestão de talentos. O estudo traz algumas considerações que as empresas podem adotar
com relação a este desafio.
Avaliar a retenção continuamente: Acompanhe os movimentos da organização com
regularidade, por meio de pesquisas, entrevistas e ferramentas efetivas de comunicação com
os funcionários.
Fazer do desenvolvimento uma parte do trabalho, não um privilégio: Dê a cada
empregado, não só os de alto desempenho ou candidatos a liderança, oportunidades para
construir redes de relacionamento dentro da organização, juntamente com habilidades e
oportunidades de desenvolvimento de carreira.
Construir um modelo de retenção proativa para identificar potenciais problemas antes
que eles ocorram: O Analytics pode ser uma ferramenta importante para a descoberta de
direcionadores ocultos de retenção.
Acesse a pesquisa
“Global Human Capital
Trends 2014 – Engaging
the 21st-century
workforce” na íntegra em
www.deloitte.com.br

Desafiar o processo de gestão de desempenho: Ele é oportuno o suficiente? Fornece as
informações práticas?
Compreender e melhorar a diversidade e a inclusão: As pessoas querem trabalhar em
um ambiente que as respeite, e os clientes estão à procura de empresas que reflitam sua
diversidade e perspectivas.
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Estratégias para
novos mercados
26

A

s redes franqueadoras apoiarão a sua
estratégia de expansão com base nos
resultados obtidos por suas unidades
existentes. Cada novo ponto passa por um processo
criterioso de avaliação, que deve considerar as
características do público e da marca da franquia,
e é natural que os locais de maior desempenho
direcionem os investimentos para a instalação de
novas unidades.
Se o shopping oferece vantagens como um público
cativo, maior segurança e conveniência para o
consumidor, os custos com o pagamento de luva e
aluguel são mais altos. As ruas, por sua vez, oferecem
grandes oportunidades em bairros ou regiões ainda
não explorados e têm custos com luvas mais baratos
ou inexistentes. Porém, há questões a serem levadas
em consideração, como manutenção do imóvel e
horário de funcionamento mais restrito.

Mais da metade das franqueadoras respondeu que
a sua unidade de maior faturamento é uma loja de
rua. Os shoppings, por sua vez, concentram 29% das
unidades que mais faturam. Quando se trata de maior
rentabilidade a diferença entre ambos os tipos de loja
aumenta, reflexo dos menores custos de operação
envolvidos em uma loja de rua em relação a uma
unidade de shopping. Entre as demais localidades
onde as franqueadoras registram bons resultados
estão academias, aeroportos, clubes e condomínios.
Juntos, esses espaços concentram 10% das unidades
com maior faturamento das redes.
A expectativa das franqueadoras para a abertura de
novas unidades segue este cenário: 53% declararam
que esperam abrir lojas de rua nos próximos dois anos,
enquanto 33% pretendem fazê-lo em shoppings.
Outra tendência é a participação de lojas em centros
comerciais – especialmente para as franqueadoras do
segmento de Negócios, serviços e outros varejos.

Cada novo ponto passa por um processo
criterioso de avaliação, que deve considerar as
características do público e da marca da franquia,
e é natural que os locais de maior desempenho
direcionem os investimentos para a instalação
de novas unidades.
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Novos espaços e serviços sempre foram explorados
pelo setor de franquias, um segmento resiliente
e sensível às novas demandas do consumidor.
Atualmente, uma tendência que chega ao Brasil são os
chamados food trucks: uma redefinição da comida de
rua com alimentos premium, que é parte de um amplo
movimento de resgate do espaço público em grandes
centros urbanos, como Londres e Nova York.
Outra forma que as franqueadoras têm utilizado para
ampliar a sua capilaridade é a criação de um modelo
mais enxuto de loja, que ficou conhecido como
microfranquia. O investimento para o franqueado
é de até R$ 80 mil e as unidades são menores,
como corners, quiosques ou carrinhos. Segundo
a ABF, este modelo já conta com 384 marcas e

17.197 pontos de venda, e movimenta ao todo
R$ 5,9 bilhões. O crescimento deste segmento em
relação ao ano anterior foi de 31%. Esta é mais uma
tendência ressaltada pela maior participação da classe
média emergente no mercado – desta vez como
empreendedora na criação de uma franquia.
A ampliação da capacidade de atendimento do
estabelecimento em diversas frentes também é
algo que vem crescendo nas franquias do setor de
alimentos. Muitas são as lojas que já conciliam a
entrega a domicílio, a retirada no local pelo cliente ao
atendimento no salão.

Expansão apoiada em resultados (em % de respondentes para cada item)
Localização da unidade com o maior faturamento

53

Localização da loja que traz maior rentabilidade

29
63

Localização de novas unidades para os próximos dois anos

33
60

Rua

28

23

53
0

8

Shopping

Universidade

Centros comerciais

Hospitais

Outros

1

10
7

1 5

9

5

As práticas de expansão das franqueadoras
participantes do estudo são diversificadas, com alto
grau de engajamento em medidas de diferentes
naturezas.

A realização de joint-ventures é a que as
franqueadoras mais pretendem adotar nos próximos
anos. Outras tendências indicam que as empresas
do setor estão olhando tanto para fora quanto para
o interior do Brasil, em busca de mais espaço para
crescer.

O destaque fica para o papel do investimento
em novas soluções para o cliente e em inovação,
indicando que, mais ainda do que a expansão física,
são os novos produtos, serviços, modelos de negócio
e ações de marketing e atendimento ao cliente que
têm suportado o crescimento destas empresas.

Estratégias de expansão (em % de respondentes para cada item)
Desenvolvimento de novos
produtos e serviços

87

Investimentos em inovação

9

80

16

Unidades individuais/
franqueadas

70

6

Descentralização

63

19

Unidades próprias

59

Comércio eletrônico

8

51

Operação de desenvolvedor
de áreas
Master-franqueado
Internacionalização

21

Joint-venture

19

16

18

29
59

27

52

28

0

24

26

21

25

4

33

23

50

4

53
60

Já faz parte da estratégia

Passará a fazer nos próximos anos

Não faz parte / não se aplica
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Desempenho e tendências de expansão
O número médio de novas unidades próprias abertas
por respondentes no primeiro semestre de 2014 e
manteve em torno de 0,5, patamar similar ao do
período em 2013. As novas unidades franqueadas
registraram um crescimento mais expressivo no
período. A média de novas unidades franqueadas por
respondentes no primeiro semestre de 2014 foi de 9,5,
frente aos 7,8 do mesmo período em 2013.

O que os respondentes esperam para...

2014

2015

Aumento na quantidade de franqueados

74%

64%

Aumento na quantidade de unidades por franqueados

23%

33%

Autorização para franqueados multifranqueado

1,5%

1,5%

Autorização para franqueados multimarca

0%

1,5%

Diminuição na quantidade de franqueados

1,5%

0%

Os segmentos que mais contam com franqueados multimarca são Hotelaria e turismo, Alimentação e
Veículos.

Percentual de franqueados multimarca
(em % de respondentes para cada item)

Estabelecimentos abertos
Unidades próprias
Média*

Máxima

Primeiro semestre de 2013

0,49

3

Primeiro semestre de 2014

0,48

6

30

Hotelaria e turismo
25

Alimentação
20

Veículos
Unidades franqueadas
Média*

Máxima

Primeiro semestre de 2013

7,8

75

Primeiro semestre de 2014

9,5

102

*Unidades por respondentes
A expectativa dos franqueadores para 2014 e 2015 é de que
haja aumento tanto na quantidade de franqueados quando na
quantidade de unidades por franqueado.

Acessórios pessoais e calçados

10

Esporte, saúde, beleza e lazer

10

Educação e treinamento

0

30

12

Casa e construção

5

As novas fronteiras
do consumo
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A

estratégia de uma expansão descentralizada
acompanha o forte crescimento da classe
média no Brasil, obtido com base em
consumo. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (IPEA), na última década, mais de 37 milhões
de brasileiros saíram da pobreza. A classe média
brasileira já representa cerca de 52% da população
do País. Dados da Secretaria de Assuntos Estratégicos
do Governo Federal indicam que esse grupo é
responsável por 38% da renda e do consumo das
famílias brasileiras.
Grande parte deste contingente está localizado no
interior dos Estados do Sudeste e na região Nordeste.
As franquias têm direcionado sua expansão para
este mercado interno, formado por 150 milhões de
consumidores que representam cerca de 65% do
mercado nacional.
Motivações para descentralizar
(em % de respondentes)
14

29

6

9

14

28

A
 umento do poder aquisitivo da população em outras regiões
Crescimento econômico com perspectivas positivas
C
 oncentração massiva da concorrência nos grandes centros
Aumento do poder de compra das classes emergentes
M
 ercado atual não atende a expectativa de expansão
Outros*
* Menor custo; crescimento do comércio eletrônico; regiões
emergentes.
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Entre os mais de 80% das organizações
participantes do estudo que já praticam ou
pretendem investir na descentralização, quase
30% acreditam que houve um aumento do poder
aquisitivo da população em outras regiões do País,
e que estes locais registraram um crescimento
econômico com perspectivas positivas. Outras
oportunidades identificadas pelos franqueadores
que pretendem expandir rumo ao interior do Brasil
são a menor concorrência em comparação aos
grandes centros e os menores custos de operação.

As regiões mais visadas pelos franqueadores são as de
maior concentração populacional do País – Sudeste e
Nordeste. O foco é tanto em cidades mais populosas
e de mercados já consolidados quanto em municípios
com mais de 30 mil habitantes.
Mais uma vez o desenvolvimento de novas soluções
para o consumidor se faz presente para apoiar o
crescimento das redes de franquias: quase metade dos
respondentes indicou que criou ou criará produtos ou
serviços específicos para atender alguma necessidade
da região para a qual pretendem se expandir.
Na trilha dos shoppings
O crescimento dos shoppings centers no interior
no Brasil pode ser um grande direcionador para a
expansão das redes de franquias.

Regiões de maior foco de expansão
(em % de respondentes)

4

Na região com maior participação em número de
empreendimentos, a Sudeste, o crescimento de
shoppings previsto para os próximos anos é voltado
a cidades fora do eixo Rio – São Paulo. Dos 30
empreendimentos inaugurados ou a inaugurar entre
os anos de 2014 e 2015 na região, apenas cinco estão
nessas duas capitais. Os demais ficam no interior ou
na região metropolitana dos Estados do Sudeste.
A região Nordeste também se destaca , sendo
a com segundo maior crescimento previsto. Os
empreendimentos são concentrados nas capitais
e em regiões metropolitanas como Petrolina (PE)
e Juazeiro do Norte (CE). A região Norte também
revela um potencial de crescimento, com seis novos
empreendimentos previstos para serem inaugurados
entre os anos de 2014 e 2015 – dois deles em Roraima,
Estado que ainda não conta com nenhum shopping.

O alcance dos shoppings no Brasil

4

6

42

17

4,2%

3
3

Sudeste
Nordeste
Sul
Centro-Oeste
Norte
Interior do meu Estado

13,7%

7
9

27

9,1%

Desenvolveu ou desenvolverá produtos ou
serviços específicos para atender alguma
necessidade da região (em % de respondentes)

1

5

55,6%
12
18

Participação no setor

25

Shoppings inaugurados
e a inaugurar em 2014

49

Shoppings previstos
para inaugurar em 2015

26

Sim
Não
Não sei

17,4%
2
3

Fonte: Associação Brasileira de
Shopping Centers (ABRASCE)
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Franquias sem fronteiras
A internacionalização, que é uma estratégia atual
ou futura para 48% dos participantes do estudo,
é direcionada especialmente para o mercado da
América do Sul e dos Estados Unidos. Além
da conquista de novos mercados, impulsionar a
marca globalmente é um forte impulsionador para
as práticas de expansão internacional das
organizações do setor.

Em quais países passará a atuar ou tem atuado?*

América Latina

América
do
Sul
Paraguai

Estados
Unidos
Argentina
Uruguai Outros

* Quanto maior o tamanho da palavra acima, maior a quantidade de citações
identificadas nas respostas dos entrevistados.

Portugal

Os determinantes das empresas globais

Acesse a pesquisa
“América Latina
em ascensão –
Como empresas
da região se tornam
líderes globais”
na íntegra em
www.deloitte.com.br.
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O estudo “América Latina em ascensão: Como empresas da região se
tornam líderes globais”, realizado pela Deloitte, revelou cinco pontos
fundamentais que, em grande parte, determinam a capacidade de uma
empresa latino-americana subir na curva de maturidade e tornar-se
uma organização global:
1. Disponibilidade e retenção de altos executivos qualificados para conduzir
expansões e operações internacionais;
2. Acesso a mercados de capitais e financiamento;
3. Posição na liderança de mercado no país de origem;
4. Capacidade de realizar aquisições internacionais e joint ventures;
5. Uso das principais práticas de governança corporativa.

Administração
financeira
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A

s metas são uma importante ferramenta para
que os franqueadores possam estabelecer e
direcionar as parcerias com os franqueadores.
Uma vez que os desafios são colocados, torna-se
mais fácil estabelecer estratégias para a obtenção dos
resultados esperados.
Dentro desse cenário, 85% das empresas
respondentes afirmaram estabelecer metas financeiras
aos franqueados, especialmente quanto
à rentabilidade.
A administração do estoque também surge como
um fator relevante a ser acompanhando por meio
de metas.

Sua empresa estabelece metas financeiras aos
franqueados? (em % de respondentes)
15

60

25

Sim
Apenas se necessário em casos específicos
Não

Quais são as metas estabelecidas?
(em % de respondentes; respostas múltiplas)
Vendas

65

Rentabilidade

57

Produtos

23

Nível de estoque

21

Nível de endividamento

8

Outros*

12
0

* CMV, Orçamento, Market-share, Ticket médio
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60

Aportes e investimentos
Apenas 7% das franqueadoras participantes do
estudo receberam aporte de fundos de investimentos.
No entanto, uma parcela expressiva de 43% das
organizações pretende utilizá-las em algum momento.

Ao analisar os tipos de relatórios mais solicitados
pelos franqueadores aos franqueados, mais uma vez
o acompanhamento das vendas se sobressai. Todas as
empresas que responderam possuir sistema integrado
também recebem os demais relatórios financeiros dos
franqueados.

Os fundos de investimentos, especialmente quando
internacionais, oferecem a oportunidade para as
franqueadoras de se capitalizar, expandir e também
de se conectar a uma rede ampla de atuação,
que pode impulsionar a marca e o planejamento
estratégico e de negócios de forma significativa.
As empresas que tiveram a entrada de fundos de
investimento destacam como maiores benefícios
o aporte financeiro e os novos conhecimentos
adquiridos para o seu negócio.

Frequência de recebimento dos relatórios financeiros dos franqueados
(em % de respondentes para cada item)

Mapa geral de vendas

87

Sistema integrado

12

82

Relatório de estoque

3 1

47

Demonstração do
resultado do exercício

5 1

41
16

Relatório contábil

4

11

2

Outros relatórios

Mensal

Trimestral

5

7

Semestral

36
62

8

54
0

14

47

16
51

No geral

10

5

Anual

4 2

35

3

34

4

60

Não recebo relatórios
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Os fundos de investimentos,
especialmente quando
internacionais, oferecem
a oportunidade para as
franqueadoras de se capitalizar,
expandir e também de se
conectar a uma rede ampla de
atuação, que pode impulsionar
a marca e o planejamento
estratégico e de negócios de
forma significativa.

Recebeu aporte de fundos de investimento?
(em % de respondentes para cada item)
O fundo é controlador?
7
50

50

50

43

Sim
Não, mas pretendo utilizar
Não e não pretendo utilizar

Sim
Não

Qual foi o resultado da entrada do fundo de investimento?
(em % de respondentes para cada item)
83

Aporte financeiro
67

Novos conhecimentos para o seu negócio

16

17

Processo de decisão

50

17

33

Posicionamento estratégico

50

17

33

34

Gestão operacional do seu negócio
0

38

17

Bom

Ruim

33

Não sei

33
60

Megatendências
para o setor de
franquias
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Os seis
direcionadores
que vão
impactar
o segmento
nos próximos
anos

40

1. Indústria + varejos + franquias
Grandes empresas produtoras de bens de consumo
investem em uma rede própria para comercializar
a sua marca, criando um canal direto com o
consumidor. A loja própria é uma forma de ampliar
o acesso e fidelizar o cliente por meio de sua marca
e produto. Ir diretamente ao varejo também é uma
forma de obter um controle maior sobre o preço,
uma vez que as grandes redes têm um forte poder
de negociação com as empresas produtoras para
revender os seus produtos.

2. Logística
Nas grandes cidades, as empresas têm de lidar, além
dos congestionamentos, com cada vez mais políticas
de restrição ao tráfego de caminhões. O desafio nesse
contexto é tornar o processo logístico mais eficiente,
de forma a otimizar os espaços nas lojas priorizando a
área de venda.

3. Novas demandas do consumidor
Cada vez mais consciente e bem informado, o
consumidor tem demandado por produtos de
melhor qualidade, sem abrir mão da praticidade e
do despojamento. É notável a ascensão de redes de
alimentos e produtos naturais, orgânicos e premium.
Outra tendência nesse cenário é a entrada no País
das bandeiras de casual dining, que oferecem
uma experiência diferenciada ao consumidor em
comparação às redes de fast food.

5. Conexão total
Aplicativos para delivery, reservas em restaurantes
e e-commerce já são uma realidade, para qual as
franqueadoras deverão se estruturar, por meio do
investimento em tecnologia, para concorrer e expandir
a sua marca em novos mercados.

6. Alianças estratégicas

4. Mudanças comportamentais
Em uma sociedade cada vez mais dinâmica, o
consumidor tem prezado por serviços e produtos que
tragam ganho de tempo e de praticidade. O leque é
extenso: vai desde o serviço de limpeza e conservação
para residências até soluções para o atendimento no
próprio local de trabalho. A questão da identidade
e de pertencimento a um grupo também é um fator
preponderante para este consumidor, o que torna
a formatação de serviços e lojas para determinados
nichos um diferencial para a atração de clientes.

Estabelecer programas de desconto e relacionamento
com empresas e outras redes de franquias não
concorrentes pode ampliar o público consumidor
da marca. Por meio do oferecimento de facilidades
e descontos a parceiros e clientes de parceiros, é
possível divulgar a marca e conquistar e fidelizar
clientes.
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Sobre a ABF
A Associação Brasileira de Franchising (ABF) é uma entidade sem fins lucrativos,
criada há 27 anos para divulgar, defender e promover o desenvolvimento
técnico e institucional do modelo de negócio batizado como Franchising/Franquia.
Sendo assim, reúne todas as partes envolvidas na franquia – franqueadores,
franqueados, consultores e prestadores de serviços – para garantir e disseminar a
prática do bom franchising no Brasil.
Entre as funções desempenhadas pela entidade, estão orientar o investidor como
pesquisar corretamente uma franquia, indicar literaturas especializadas e fornecer
dados sobre as empresas franqueadoras no Brasil e no exterior. Para as empresas
interessadas em expandir seus negócios por meio do sistema de franquia, a ABF
indica quais ações são necessárias para formatar o negócio, assim como relaciona
profissionais de consultoria em Franchising para auxiliarem o processo.
Sobre a Deloitte
A Deloitte oferece serviços nas áreas de Auditoria, Consultoria, Consultoria
Tributária, Financial Advisory e Outsourcing para clientes dos mais diversos
setores. Com uma rede global de firmas-membro em mais de 150 países, a
Deloitte reúne habilidades excepcionais e um profundo conhecimento local para
ajudar seus clientes a alcançar o melhor desempenho, qualquer que seja o seu
segmento ou região de atuação.
No Brasil, onde atua desde 1911, a Deloitte é uma das líderes de mercado e seus
mais de 5.000 profissionais são reconhecidos pela integridade, competência e
habilidade em transformar seus conhecimentos em soluções para seus clientes.
Suas operações cobrem todo o território nacional, com escritórios em São Paulo,
Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Curitiba, Fortaleza, Joinville, Porto Alegre,
Rio de Janeiro, Recife, Ribeirão Preto e Salvador.
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