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HÁ UMA GRANDE diferença entre
fabricar calças plásticas para bebês e
comercializar artigos para festas. A
empresa chilena Argos sabe bem disso.
Nasceu no final dos anos 40 fabricando
as calças plásticas usadas sobre as fraldas
de pano e com os anos se especializou
em produtos para recém-nascidos, como
mamadeiras e chupetas. Mas foi tão bem
no negócio que em 2000 vendeu essa
linha de produtos - responsável por 75%
de sua receita - à multinacional Gerber
e ficou somente com a área de artigos
para aniversários e festas, um segmento
menor, nascido da fabricação de balões.
E com o desafio de fazê-lo crescer.

Criou então no Chile as lojas Fiesta y
Regalos, focadas na venda de artigos de
festa, cartões e presentes como agendas
e bichos de pelúcia. E qual a melhor
forma de se expandir no resto da região
que oferecer uma franquia a pequenos
empreendedores, ávidos por um bom
negócio?, pensou o presidente-executivo
da empresa, Sérgio Desmadr-yl.

O mecanismo parece estar feito sob
medida para a Argos. A partir de 2008,
a empresa não necessitará convencer
sócios nem bancos para financiar o
estabelecimento de lojas no Chile, Co-
lômbia, Argentina, Peru e Brasil. Só terá
que encantar empreendedores para que
estejam dispostos a abrir uma franquia.
No Chile, quer começar o processo em
meados deste ano, contatando pequenos
investidores para que abram uma ou duas
lojas, no máximo, cada um. E, para o
restante dos países, a idéia é entregar
uma franquia central a um operador em
cada país, que se encarregará de distribuir
as lojas em seu território. "Assim, não
nos concentraremos na administração;
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nosso foco será fornecer os produtos e
serviços a nossos clientes, que são os
franqueados", diz o executivo.

QUESTÃO DE CONFIANÇA
Marcas como a Fiesta y Regalos, porém,
não são um McDonaWs. Trata-se de
um nome desconhecido e sem posicio-
namento. Por que um limenho, então,
se interessaria em abrir uma loja desse
tipo? "Uma marca que não significa nada
pode ser um argumento para baixar o
preço da franquia", diz Mareei Portman,
vice-presidente de desenvolvimento in-
ternacional da Associação Internacional
de Franquias (IFA, na sigla em inglês).
Mas nesse momento entra em jogo a
experiência no negócio. "Contam fatores
como o know-how, os clientes que possua
e a capacidade de produção."

Assim, a oferta de Argos aproveita os
quase cinco anos de experiência no Chile
com Fiesta y Regalos, onde possui seis
pontos-de-venda (quatro em Santiago
e dois em Concepción, estes últimos
para testar seu desempenho à distância).
E também o conhecimento em gestão
internacional que ganhou com a linha
de bebês, que data do final dos anos 80,
quando expandiu suas operações para o
Paraguai, Argentina, Brasil,
Peru, Equador e Colôm-
bia. "Conhecemos bem
o negócio e podemos
prometer ao franquea-
do que vai recuperar o
investimento feito em
três a quatro anos", diz
Desmadryl.

Não será cobrada comis-
são por vendas, como a maioria
das franquias costuma fazer:
o negócio da Argos será vender seus
produtos a um preço atraente. "Temos
que nos preocupar com que o preço de
venda ao público seja competitivo",
afirma Desmadryl. "Nossos franqueados
terão uma margem, e vamos depender
de nossa própria eficiência." Apesar do
risco do modelo, a empresa não teme: o
segredo é que ela mesma fabrica mui-
tos de seus artigos e tem fornecedores
estrangeiros que lhe vendem a bons
preços. Para Mareei Portman, esse sis-
tema é cada vez mais usado, ainda que
não seja fácil. "As empresas devem ser
muito transparentes e ter capacidade

para suportar um terceiro ator na linha
de distribuição", diz. "Mas, se possuem
tecnologia e capacidade de produção,
têm uma grande vantagem."

O primeiro passo será a expansão
dentro do Chile, onde em cinco anos
espera ter entre 40 e 50 lojas. As ven-
das da central alcançariam os US$ 15
milhões, sendo que hoje somam US$ 12
milhões. A partir de 2008, a companhia
iniciará a abertura de lojas em Buenos
Aires, Lima, Bogotá e São Paulo. A
meta é, em 15 anos, ter mais de 400
pontos-de-venda na região.

A Argos não é a única empresa média
que vê na franquia uma oportunidade de
expansão. Segundo Portman, o desenvol-
vimento desse mercado é forte no Brasil,
México, Argentina e Venezuela.

No Brasil, o setor de franquias gerou
vendas de quase US$ 17 bilhões em 2005.
Conta com 971 empresas franqueadoras
e 61,5 mil lojas franqueadas. Empresas
como O Boticário estão usando esse sis-
tema para sua expansão externa. Segundo
dados da indústria mexicana, no país há
cerca de mil marcas com mais de 60 mil
pontos-de-venda, que geram quase 700
mil empregos diretos. O Chile está bem
atrás, com 120 marcas trabalhando com
franquias, a maioria delas de origem

estrangeira.
Os exemplos de marcas novas e

pequenas são poucos. Na Venezuela,

os especialistas.
Também é preciso garantir que o

franqueado cumpra com todos os pa-
drões da loja ou marca. "Para que os
negócios andem bem para nós, o fran-
queado também tem que ir bem", diz
Desmadryl. Por isso, a empresa tem
prontos os manuais, os contratos e os
padrões de capacitação, tudo com o apoio
de um assessor externo. Nem sequer
detalhes como a metragem, quantidade
de trabalhadores que cada loja deve ter
ou a forma de atender os clientes ficam
ao azar. "Este ano estamos afinando
todos esses padrões para ter a expansão
pronta para começar em 2008", conta
Desmadryl. A empresa tem calculada
inclusive a demanda de produtos que
a cultura local de cada país exige. Por
exemplo, no Brasil vende mais másca-
ras de carnaval, o que não têm saída no
Chile. "Esse tipo de produto corresponde
a cerca de 25% das vendas, enquanto
o restante é padrão", diz o executivo.
"Mas, com o avanço da globalização,
em alguns anos mais essa cifra não vai
passar dos 10%."

O fato é que a franquia parece ser
uma boa oportunidade para empresá-
rios médios e inclusive pequenos. A
esperança de muitos está em que haja
um impulso às "microfranquias", como
são chamadas as operações que marcas
pequenas abrem em um só país ou inclu-

por exemplo, uma empresa chamada La
Rica Chica, especializada em refrescos,
está se expandindo pelo sistema. Por sua
vez, a marca colombiana de café Juan
Valdez, com presença na Colômbia e nos
Estados Unidos, expandiu-se nos últimos
anos com franquias de cafeterias.

Todos eles puderam crescer sem o im-
perativo de um investimento muito alto.
Mas nesse sistema a chave é contar com
bons assessores (incluindo advogados)
que ajudem a homologar contratos em
diferentes países e. sobretudo, resguardar
sua marca. Além disso, devem entender
muito bem os tratados de livre comércio
e os acordos de dupla tributação, indicam

sive numa cidade, com foco em pequenos
empreendedores que podem ter um lucro
mensal de US$ l mil para cima. O que
falta? Desenvolver conceitos como o
home based franchising, que permite
aos microempresários administrar uma
franquia de sua casa, diz Portman. Para
isso, afirma, é preciso que o restante
dos países da região siga o exemplo do
Brasil, que criou uma lei especial para
negócios desse segmento.

Mas, com ou sem ela, em um ano
mais a Argos estará celebrando o início
de sua expansão internacional. Pelo
menos já tem uma boa experiência em
festas. •
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