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Recentemente, durante o evento Feira Andina de Negócios e Franquias, organizada pela 
empresa LFM - Leaders for Management, o BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento, 
apresentou os resultados de um projeto piloto em Bogotá, na Colômbia, que pode revolucionar 
o varejo dos países em desenvolvimento e dos países menos desenvolvidos, através do 
sistema de franquias. 
 
O BID está financiando o desenvolvimento de projetos de franquia por consultorias 
especializadas, e sendo que a coordenação do projeto ficou com a Câmara de Comércio de 
Medellín para Autioquia (CCMA), que fez os convênios com as demais Câmaras de Comércio da 
Colômbia, interessadas no projeto. 
 
Segundo Beatriz Herrera da Matta, Directora Nacional do programa chamado “Franquias 
Colombianas”, este programa é resultado do esforço direto do Ministério do Desenvolvimento, 
junto com a CCMA, e financia a fundo perdido, 50% do valor do projeto de formatação de uma 
franquia. A CCMA faz a seleção dos projetos de franquia e há homologação das consultorias e 
aprovação dos valores envolvidos neste desenvolvimento. 
 
O projeto faz parte do programa do BID para o desenvolvimento da Colômbia, no período 
2003-2006, e deverá ser implantado em outros países, como o Equador, que já está em 
processo de desenvolvimento. 
 
Segundo Paulo César Mauro, diretor da Global Franchise, empresa de consultoria especializa 
no desenvolvimento de projetos e internacionalização de franquias, representante brasileiro no 
evento, o BID entendeu que o franchising é um dos instrumentos para evolução do varejo a 
nível mundial, e permite diminuir sensivelmente o risco dos investimentos, além de ajudar as 
pequenas empresas a se desenvolverem sem necessitar de recursos bancários. 
 
“Fiquei surpreso com o rápido desenvolvimento do sistema de franquia na Colômbia, desde 
minha última vinda ao país em 2000. Na época eram muito poucas as franquias colombianas, 
e tinha algumas franquias de outros países. Em menos de 5 anos o número de franquias está 
próximo de 350, sendo que 180 empresas se beneficiaram do projeto do BID, até o momento. 
Ë claro que a maioria destas franquias ainda estão em processo inicial de expansão, muito 
longe da maturidade do setor no Brasil.” 
 
Segundo Paulo César, na Colômbia não existe Lei de Franquia, como no Brasil, mas existe o 
que chamam “La Guia GTC 126”, que se aplica de forma voluntária e onde se estipulam 
direitos de informação ao futuro franqueado.  
 
A Global Franchise levou para a Feira Andina de Negócios e Franquias 10 franquias brasileiras 
interessadas na expansão para este país, e proferiu uma palestra “Franchising e Globalização” 
no seminário promovido junto ao evento. 
 
As franquias representadas pela Global Franchise no evento foram: Amazon Secrets, Grupo 
Golden Services(Sapataria do Futuro e coligadas), Restaurante Tantra, Kick Bola Urbana, 
Emagrecentro, e o grupo Franchise Ventures(Livraria Nobel, Café Donuts, Centro Britânico, 
ZasTras, e Camargo Mais). 
 
Segundo Paulo C. Mauro, a recepção das franquias brasileiras foi muito boa, e dos 2.360 
visitantes da feira, 118 candidatos preencheram cadastro, fora os que levaram o material 
distribuído na feira. 
 
Segundo Beatriz Herrena, tanto o BID, quanto o próprio Governo Colombiano, entendem que a 
franquia ajuda também a formalizar a economia, aumentando o numero de empresas que 
recolhem impostos, e permitindo a redução dos mesmos e o aumento dos programas sociais 
dos Governos. 
 



“O sistema de franquia, segundo Beatriz, traz tecnologia para as pequenas e médias empresas 
e possibilita que as mesmas se defendam dos concorrentes maiores nacionais e internacionais, 
inclusive grandes franqueadores estrangeiros.” 
 
O evento Andino teve cerca de 90 expositores, divididos em dois grandes grupos. O primeiro 
por franquias estrangeiras, cerca de 70%, de países como Brasil, Colômbia, Equador, Espanha, 
Estados Unidos, México, Peru, Replica Dominicana e Venezuela. O segundo grupo, de franquias 
Colombianas, a maior parte representada pela própria CCMA, que está auxiliando as franquias 
formatadas a se expandirem no mercado Colombiano. 
 
A única franquia brasileira com stand próprio na feira era O Boticário, que está em processo 
intenso de expansão internacional. 
 
Segundo Paulo C. Mauro, os países sul-americanos ainda desconhecem a própria força das 
franquias do Continente, importando ainda muitas franquias dos Estados Unidos e da Europa. 
 
“Nós aproveitamos a ida a este evento para mostrar a força do franchising brasileiro e a força 
da nossa associação de classe, a ABF-Associação Brasileira de Franchising, e os avanços que 
conseguimos com o Governo Brasileiros, com a criação do Fórum da Franquia Empresarial pelo 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e do projeto da APEX- Agência de 
Promoção da Exportação, que está financiando a ida de franquias brasileiras para o exterior 
desde 2003. Além disto, o Fórum da Franquia Empresarial conseguiu a oferta de linhas de 
crédito especiais para a compra de franquias, tanto pelo Banco do Brasil, como pela CEF-Caixa 
Econômica Federal, com taxas prazos e garantias excelentes, para as condições atuais de juros 
do país, reconhecidamente um dos mais caros e restritivos do mundo. 
 
Este projeto tem ajudado diversas franquias brasileiras a se expandirem no exterior. Alguns 
exemplos de sucesso são: Carmen Steffenz, Livraria Nobel, Bit Company, Golden 
Services(Sapataria do Futuro e coligadas), Wizard, Marisol(Lilica&Ripilica), Showcolate, China 
in Box e outras. 
 
Mais de 50 franquias brasileiras estão já no exterior, e este numero deve dobrar nos próximos 
anos. O Brasil é um dos líderes mundiais de franquia, e pela sua extensão territorial e espírito 
empreendedor é um dos países que mais criam negócios de sucesso. 
 
 
Segundo Ricardo Camargo, superintendente da ABF-Associação Brasileira de Franchising, o 
país é ainda bastante fechado em termos de franquias estrangeiras em nosso território, com 
cerca de 11%. Isto deve mudar, segundo Paulo César Mauro, com a globalização e os acordos 
bilaterais. “A tendência é uma maior participação das franquias estrangeiras no Brasil e uma 
maior expansão internacional das franquias brasileiras.”, diz.  
 
Para Camargo, o Brasil poderia também, através do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio, buscar recursos no BID para incentivar pequenas e médias empresas a usarem o 
sistema de franquia para se expandir. Isto poderia consolidar o Brasil na liderança dos países 
em desenvolvimento e chegar à segunda posição mundial no sistema de franquia em poucos 
anos. 
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