
"Não adianta focar apenas no produto, é preciso trabalhar a marca"  
Martha Romano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A identificação do cliente com a marca é essencial para o sucesso de uma companhia, pois 
permite trabalhar um leque maior de produtos. A afirmação é Mario Ponci Neto, diretor de 
Marketing da Chilli Beans, rede de franquias de óculos escuros e acessórios, durante o comitê 
de Empreededorismo da Amcham-Campinas nesta teça-feira (11/09). 
 
“Se trabalharmos somente o produto ficaremos muito segmentados. Seremos apenas 
vendedor de óculos e não é isso o que pretendemos. Antes de mais nada, somos vendedores 
de Chilli Beans”, destacou Ponci Neto. 
 
O diretor de Marketing defendeu que essa estratégia permite que a marca tenha uma “vida 
mais longa” e consiga alcançar um público maior. De acordo com ele, o grande diferencial de 
uma organização é levar seus conceitos e princípios não apenas para os funcionários e 
franqueadas, mas, principalmente, para os clientes.  
 
História de sucesso 
 
A Chilli Beans já é comercializada em mais de 176 pontos exclusivos no Brasil e possui lojas 
em Portugal e Estados Unidos. Segundo Mario Ponci Neto, a rede estuda expansão para três 
países na América do Sul, entre eles, Argentina, Chile e Venezuela, e abrir franquias na 
Alemanha e Espanha.  
 
Para ele, não existe um formato único para entrar em um novo mercado.“Da mesma maneira 
que fizemos em Portugal e EUA, vamos primeiro conhecer nosso mercado. Sabemos quem tem 
a nossa ‘cara’, desta forma, o que precisamos é descobrir onde estão”, observou.  
 
Plano de negócios  
 
Na hora de abrir uma franquia, o empresário tem que conhecer bem o ramo que está 
entrando. E para isso um bom plano de negócios será fundamental. De acordo com o 
proprietário do restaurante Outback de Campinas, Gilson Gomes de Oliveira, que também 
esteve presente no comitê de Empreendedorismo, é necessário colher o máximo de 
informações sobre a empresa e conversar com outros franqueados. “De aventureiros o 
mercado está cheio”.  
 
Entretanto, Oliveira ressaltou que, quando se trata de franquia, é importante tomar cuidado 
com a regionalização. No caso do Outback, ele afirmou que o sucesso foi tão grande que o 
restaurante permaneceu nos moldes americanos. “Depois de muito tempo é que conseguimos 
acrescentar a picanha nos moldes brasileiros”. 
 
O empresário informou que o crescimento da companhia para este ano deverá permanecer por 
volta dos 20%. Quanto a futuros investimentos, a franquia que mais cresceu no mundo entre 
2005 e 2006 deverá abrir novas lojas em Curitiba, Belo Horizonte, Ribeirão Preto, Salvador e 
Florianópolis até o final do próximo ano, além de continuar investindo em São Paulo. 
 



Há dez anos no Brasil, o Outback Steakhouse, é uma cadeira de restaurantes norte-americana 
com mais de 900 unidades espalhadas por 23 países. Todo construído e decorado em estilo 
rústico, o Outback simula uma casa interiorana da Austrália na década de 50.] 
 
Disponível em <http://www.amcham.com.br>. Acesso em 13 set. 2007 
 


