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RESUMO 

O empreendedorismo tem se tornado um dos mecanismos mais importantes para a criação de 

novas oportunidades de negócio. Com esta visão este artigo tem por objetivo apresentar 

algumas tendências que são grandes oportunidades de empreender, com foco na análise do 

desempenho das franquias nos últimos anos. Isto pelo motivo do setor estar sempre em 

crescimento mesmo em momentos de instabilidade econômica. Para tanto o artigo foi 

realizado através de pesquisas bibliográficas e exploratórias com base em conceitos de 

empreendedorismo e franquias. Com o trabalho estruturado a partir da exposição das 

tendências de novos negócios, em especial a voltada ao crescimento do sistema de franquias, 

foi obtido uma visão esclarecedora sobre a procura destas oportunidades. Sendo assim, o setor 

de franquias é mais tendencioso a ser uma ótima oportunidade de negócio, já que de forma a 

otimizar a expansão de sua marca, oferece oportunidades àqueles que estão em busca de 

empreender, com menos riscos e maiores chances de alcançar resultados positivos. 
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INTRODUÇÃO 

 

No cenário atual com a grande competitividade do mercado e a crescente abertura de 

novos negócios, empreendedores buscam oportunidades únicas com base nas reações do 

ambiente onde estão inseridos. 

A criatividade e a inovação de um novo negócio dependem do empreendedor. 

Acreditar no que almeja, buscar conhecimento, recursos e estar disposto a assumir riscos, o 

faz questionar qual a melhor oportunidade de negócio para investir.  

Para explanar este questionamento, este artigo visa expor a tendência de 

oportunidades de negócio, em especial no setor de franquias. Justifica-se estudá-lo pelo fato 

de ser um mercado promissor com crescimentos positivos e altamente viável aos 

empreendedores. 

Com base em pesquisas bibliográficas e exploratórias, inicia-se com a visão de vários 

autores sobre o empreendedorismo, oportunidades e tendências de novos negócios. Após uma 

análise comparativa dos desempenhos do setor de franquias dos anos de 2014 e 2015, quanto 

ao faturamento, número de unidades, geração de empregos e participação por segmento. 

Cabe salientar, o propósito do trabalho é elucidar o crescimento que o setor de 

franquias obteve em virtude do formato de negócio que compreende a expansão da marca a 

novos empreendedores, com menores chances de insucesso, já que dispõe de padronização e 

experiências concretizadas pelo mercado consumidor. 

 

1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1 EMPREENDEDORISMO 

 

O espírito empreendedor talvez seja umas das características mais abordadas do 

ponto de vista acadêmico nos últimos tempos. A inovação ligada a este termo, nos faz querê-

lo estudar cada vez mais para avaliar seu surgimento, como adquiri-lo e aprimorá-lo. 

Chiavenato (2012, p.3), define o termo “empreendedor”, do francês entrepreneur, que 

significa aquele que assume riscos e inicia algo totalmente novo. 



 

 
 

Dornelas (2001, p.37) nos apresenta à definição de Joseph Schumpeter de 1949, 

sobre o espírito empreendedor que “é aquele que destrói a ordem econômica existente pela 

introdução de novos produtos e serviços, pela criação de novas formas de organização ou pela 

exploração de novos recursos e materiais”. 

Bernardi (2003, p.63) por sua vez define empreendedorismo do “surgimento da 

observação, da percepção e análise de atividades, tendências e desenvolvimentos, na cultura, 

na sociedade, nos hábitos sociais e de consumo”. E o que torna empreendedor é a reunião das 

ideias observadas, colocando-as em prática, mediante as percepções relacionadas e criando o 

que antes apenas estava no sonho ou no desejo de realizar. 

A necessidade de realização, a disposição para assumir riscos e a autoconfiança, são 

vistas como as principais características do espírito empreendedor. (CHIAVENATO, 2012) 

Analisadas em muitos empreendedores de sucesso, estas características definem 

também o perfil da pessoa empreendedora, uma vez que é necessário ter uma ambição 

aguçada para obter o impulso da realização, assumir riscos moderados, principalmente os 

financeiros e acreditar em suas próprias habilidades, para ser capaz de identificar novas 

oportunidades, e torná-las bem-sucedidas. (CHIAVENATO, 2012) 

Mas como desenvolver determinadas características e ser empreendedor?  

O empreendedor pode surgir de inúmeras circunstâncias: pode ser nato, ou seja, 

desde a infância demonstrar esta vocação; ser herdeiro, imposto pela continuidade da empresa 

familiar; pelas frustações do trabalho atual e a necessidade de ser patrão de si mesmo; pelo 

alto conhecimento técnico, domina o assunto e tem experiência do ramo; pela opção do 

desemprego, no momento realiza algo temporário até encontrar algo novo, tornando o achado 

sua atividade principal; por desenvolvimento paralelo, de um lado alguém com conhecimento 

específico, e de outro alguém com recursos financeiros, juntam-se para tornar a ideia de 

negócio real; e também pela aposentadoria, com a experiência já adquirida existe a vontade 

em realizar o sonho do negócio próprio. (BERNARDI, 2003) 

 

1.2 OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO 

 

Com o entendimento do perfil empreendedor, há a necessidade de definir negócio, 

que é “uma atividade baseada no esforço organizado de determinadas pessoas para produzir 



 

 
 

bens e serviços, a fim de vendê-los em um determinado mercado e alcançar recompensa 

financeira pelo seu esforço”. (CHIAVENATO, 2012, p.32) 

Já oportunidades são momentos favoráveis, geralmente únicos, que viabilizam o 

caminho para alcançar o que se almeja. Sendo assim, oportunidades de negócio podem ser 

definidas quando há alguém disposto a pagar para satisfazer o desejo ou a necessidade de 

algo, e isto se encontra com a oferta de um produto ou serviço disponível em determinado 

momento no mercado. (SEBRAE-RJ, 2009)  

O empreendedor mediante ao surgimento da ideia, ou a renovação de uma já 

existente deve avaliar o momento adequado, juntamente com seu conhecimento referente ao 

ramo de negócio, observando principalmente alguns aspectos da oportunidade: o tipo de 

mercado que ela atende, o retorno econômico que trará, as vantagens competitivas, a equipe 

que irá transformá-la em negócio e o comprometimento para com ele. Desta forma, poderá 

realizar uma análise minuciosa para definir se a oportunidade é boa ou ruim, e tomar a decisão 

correta. (DORNELAS, 2001) 

Chiavenato (2012) define seis grandes áreas para averiguar oportunidades de 

negócio: a fabricação ou manufatura, o atacado, o varejo, os serviços, a informação e a 

cultura, e o entretenimento. Estas possuem um mercado bem explorado, no entanto ainda há 

muitos nichos a serem desenvolvidos, e com a era da informação, novos negócios surgem a 

todo o momento. 

 

1.3 TENDÊNCIAS DE NOVOS NEGÓCIOS 

 

A criatividade e a inovação se destacam na formação de novos negócios. Criar 

representa novas ideias, e inovar é a aplicação destas ideias. Chiavenato (2012, p.11) define 

inovação em “fazer algo criativo inteiramente novo e diferente do que existe atualmente”, e a 

classifica em três tipos: a evolucionária, que aperfeiçoa com tecnologia; a revolucionária, 

rompe paradigmas com mudanças drásticas, trazendo novas soluções e novos negócios; e a 

disruptiva que é a criação de um produto já existente, mas com desempenho inferior para 

ganhar espaço no mercado e depois aprimorá-lo. 



 

 
 

Além da criatividade e inovação, da melhoria do já existente, e a busca de novas 

experiências, umas das oportunidades de negócio que devemos dedicar devida atenção são as 

mudanças sociais.  

O envelhecimento tardio da população, os cuidados com a forma física, o 

crescimento da população de idade madura, o número menor de filhos, as pessoas vivendo 

sozinhas, mulheres mais bem preparadas trabalhando fora de casa, mais casais com renda 

dupla e sem filhos, educação permanente, uso da internet para compras e lazer, e entre outras 

são mudanças consideráveis no meio social. Esta transformação e a exigência do mercado 

consumidor são captadas fervorosamente por empreendedores a fim de explorar estas 

tendências ainda não totalmente difundidas no mercado. (IWAKURA e CID, 2010) 

Segundo Cardoso (2015), uma pesquisa realizada pela Faith Popcorn, em 2015, em 

que procurou analisar os desejos presentes no inconsciente coletivo, destacou-se algumas 

tendências mundiais que as pessoas querem num futuro próximo. Vejamos as principais a 

seguir: 

 

a) Encasulamento: as pessoas buscam realizar diversas atividades, como compras, 

assistir filmes, tudo dentro de suas casas, considerando-a o lugar mais seguro; 

b) Formação de clãs: formam grupos com particularidades em comum para 

interagirem e compartilhar ideias, vícios e lazer; 

c) Aventura da fantasia: buscam sair da rotina com estímulos pelo turismo, pela 

alimentação, e pela realidade virtual; 

d) Ancoragem: buscam respostas para o significado da vida, eliminação do 

egoísmo e do materialismo; 

e) Viver: buscam a alimentação saudável, prática de exercícios, relaxar mais, com 

o intuito de melhorar a qualidade de vida; 

f) Homencipação: com a inserção da mulher no mercado de trabalho, os homens 

estão cada vez mais em casa, sendo menos machistas e mais sensíveis; 

g) Consumidor vigilante: busca pela exigência contínua, bons produtos com maior 

grau de consciência e responsabilidade; 

h) Envelhecimento moderno: pessoas mais experientes com modernidade pelo uso 

de roupas joviais, pelas atitudes e gostos diferentes do passado. 



 

 
 

Outra tendência rica em oportunidades é o mercado virtual. A comodidade de 

compra direto de casa, a divulgação por meios das redes sociais, a facilidade de acesso e o 

baixo custo do empreendimento virtual, são muitas das vantagens que o mercado online 

proporciona aos mais variados segmentos. (CABRAL, 2012) 

O efeito crise também é um ótimo revelador de oportunidades de negócio. Um 

momento hostil para muitos, mas proveitoso para outros, proporciona a reavaliação dos 

negócios já existentes de modo a pensar sobre outra ótica, revendo custos, demanda de 

pessoal, métodos de vendas, uma vez que permite refazer o que já havia sendo feito, mas de 

maneira diferente e criativa, e com poucos recursos. (FONSECA, E. 2015) 

Recente a nós, o sistema de franquias também se tornou uma excelente oportunidade 

de negócio. Considerada uma estratégia de mercado para expandir a marca consolidada de 

forma segura, as franquias são a evolução dos canais de distribuição ao consumidor final. 

Representam benefícios a todos os envolvidos com custos adequados, qualidade e 

padronização, a preços justos para a comercialização de bens e serviços. (MAURO, 1999) 

Assim se faz necessário expor o desempenho desta oportunidade de negócio de modo 

a ter embasamento de seu crescimento no mercado com tendência. 

 

2 METODOLOGIA 

 

O presente estudo utilizou-se da metodologia qualitativa através de pesquisa 

bibliográfica e exploratória, visando à análise das oportunidades de negócio tendenciosas, em 

especial no setor de franquias. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste capítulo será realizado um comparativo entre os anos 2014 e 2015 quanto à 

relevância nos quesitos faturamento, número de unidades, postos de trabalho, participação e 

classificação por segmento, internacionalização, entre outros aspectos tendo em vista a análise 

das oportunidades de negócio que o mercado oferece no Brasil no setor de franquias. 

 



 

 
 

3.1 ANÁLISE COMPARATIVA DOS ANOS DE 2014 E 2015 DO SETOR DE 

FRANQUIAS NO BRASIL 

 

Anualmente a ABF – Associação Brasileira de Franchising realiza pesquisas a fim de 

quantificar o desempenho do setor de franquias, sua participação no mercado brasileiro. De 

modo a esclarecer as informações utilizadas, ressaltamos que o setor é composto por onze 

segmentos sejam eles: Acessórios Pessoais e Calçados, Alimentação, Casa e Construção, 

Comunicação, Informática e Eletrônicos, Educação e Treinamento, Esporte, Saúde, Beleza e 

Lazer, Hotelaria e Turismo, Limpeza e Conservação, Comunicação, Negócios, Serviços e 

Outros Varejos, Veículos e Vestuário. 

Conforme a ABF, o faturamento do setor de franquias obteve significativos 

crescimentos ao longo dos anos. Só em 2015, o faturamento atingiu R$ 139,59 bilhões, um 

crescimento de 8,3% em relação à 2014, conforme figura 1. 

 

Figura 1: Faturamento em bilhões 2011-2015 do setor de franquias 

 
Fonte: ABF (2016). 

 

Em análise da composição do faturamento, tanto em 2014 quanto em 2015, o 

segmento de Negócios, Serviços e outros varejos ocupou a casa dos 21%. Para Desidério 

(2015), este setor se destacou pela viabilidade da abertura de negócios, já que com sua própria 

força de trabalho e falta de necessidade de compra de estoque, há melhor estruturação da 

franquia no mercado. 



 

 
 

Quanto a avaliação do crescimento, o segmento de Comunicação, Informática e 

Eletrônicos dominou com 27% em 2014, devido a facilitação de compra e perspicaz 

necessidade de aquisição de eletrônicos, principalmente smartphones, tablets, computadores e 

outros afins que instigam os usuários a compra para se manterem conectados a todo o 

momento. 

Entretanto em 2015, o setor de Acessórios Pessoais e Calçados assume o primeiro 

lugar obtendo 12% de crescimento. Fonseca, M. (2016), confirma este percentual 

considerando que o segmento possui o ticket médio que cabe no bolso do brasileiro, pois em 

momentos de crise utiliza-se de acessórios novos, de pequeno valor, para incrementar as 

mesmas roupas, criando-se um look diferente do já usado sem gastar muito. 

Os reflexos positivos do faturamento também são devidos ao aumento no número de 

unidades das redes franqueadas. Entre os dois anos, 2014 e 2015, foram criadas 12.702 

unidades novas de franquias, um crescimento de 10,1%, com destaque ao segmento de 

Veículos dando vida a 2.200 unidades, conforme figura 2. 

 

Figura 2: Número de unidades de franquias 2011-2015 

 
Fonte: ABF (2016). 

 

Mesmo com um cenário econômico político desfavorável neste período, a abertura 

de novos negócios continuou crescendo, pois é neste momento que o negócio passa por seu 



 

 
 

maior teste para verificar se é capaz de sobreviver. Vigatto (2016), revela que a introdução de 

marcas internacionais, a segurança do conhecimento de mercado, a independência financeira, 

o investimento baixo com suporte e o conhecimento das experiências do consumidor elevam e 

confirmam este crescimento diferente da realidade do país, já que as franquias não estão 

sozinhas, estão com a rede. 

Outro fator de expansão são as microfranquias, com pequeno investimento inicial e o 

desejo de ter o próprio negócio faz a criação de unidades compactas, principalmente fora dos 

grandes centros. A presença cada vez mais frequente deste tipo de modelo fortifica e estende a 

marca das franqueadoras a todos os cantos do país, prova disto é que dos 5.570 municípios 

existentes 40% deles há unidades franqueadas. Carvalho (2012) justifica esta forte presença 

municipal pela busca de aluguéis baixos, mão-de-obra e carga tributária mais barata e a 

diferenciação do novo que não existe no local e até mesmo na região. 

A consequência positiva do crescimento no número de unidades e o bom faturamento 

é a geração de empregos diretos e formais que em 2015 registrou um aumento de 8,5% se 

comparado ao ano de 2014, foram 92.926 postos de trabalho criados, conforme figura 3. 

(ABF, 2016) 

 

Figura 3: Número de postos de trabalho no setor de franquias 2011-2015 

 
Fonte: ABF (2016). 

 



 

 
 

Outra relevância é a internacionalização, são 134 redes brasileiras presentes em 60 

países, sendo o segmento de Esporte, Saúde, Beleza e Lazer com 17% de participação. 

Segundo Cristina Franco, presidente da ABF, a fortificação no mercado exterior e o incentivo 

e apoio da associação são compensadores quando se enfrenta instabilidade na economia nos 

dias atuais, exemplos disto são as marcas brasileiras Chilli Beans e Girrafas. Ao contrário, são 

159 redes estrangeiras presentes no Brasil, sendo 40% delas advindas dos Estados Unidos, 

precursor do surgimento de franquias. (ABF, 2016) 

 

CONCLUSÃO 

 

Empreender é uma prática constante da criação de novas ideias. Explorar o novo é 

aflorar a criatividade do pensamento em razão da inovação. Requer recursos e disposição para 

assumir riscos, sejam eles dos mais variados. Saber o que irá enfrentar com um novo negócio, 

um novo produto, uma nova marca é se preparar com os mais diferentes conhecimentos e 

apostar naquilo que acredita e que pode conseguir realizar.  

O estudo apresentado buscou expor sucintamente uma análise do que o meio em que 

estamos inseridos apresenta nos como oportunidades de negócio. As reações do ambiente 

projetam tendências que se transformam em ideias para suprir as necessidades e os desejos de 

quem as precisa. Captar estas tendências é a essência do empreendedor.  

Com foco nas oportunidades positivas que o mercado de franquias nos beneficia, 

através do estudo, obtivemos uma análise recente dos últimos desempenhos do setor. O 

crescimento favorável mesmo em momentos de instabilidade econômica, destaca-se com a 

reinvenção do franqueador, que se utiliza de estratégias como a compactação do tamanho da 

unidade franqueada com a redução do custo de investimento inicial, a expansão ao interior em 

busca de difundir a marca, e a prática de preços justos cabíveis ao bolso do consumidor. 

Outro ponto a considerar é a relação de empreender com a tendência de criação de 

novas redes. O sistema de franquias é um celeiro do empreendedorismo, com padrões 

definidos, treinamento e marcas consolidadas, o que garante menos riscos ao novo 

empreendedor, oferecendo a ele melhores chances de alcançar bons resultados em pouco 

tempo. 



 

 
 

Desta forma, para obtenção do sucesso de um negócio é necessário se apaixonar por 

ele, acreditar que ele é real, dedicar-se interinamente, e realizar a escolha da oportunidade 

mais semelhante ao que mais gosta de fazer. Não haverá sucesso naquilo que não gosta, tudo 

dependerá do próprio empreendedor, ele é a chave para o próprio sucesso. 
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