
Brasil está na mira de franquias estrangeiras 
Maria Carolina Nomura 
 
Há oportunidades de negócios nas áreas de alimentação e saúde 
 
Moeda estável, balança comercial favorável e aumento da capacidade de compra das classes mais 
baixas. Esses têm sido, segundo consultores ouvidos pela Folha, os principais motivos pelos quais 
franquias internacionais apostam, cada vez mais, no mercado brasileiro para expandir suas redes. 
 
Segundo Marcus Rizzo, consultor e especialista em franchising, o Brasil está entre os dez países 
que têm as melhores condições para a expansão de redes de franquias. 
 
"O consumo no mercado norte-americano está caindo, o que vai levar à internacionalização [das 
marcas norte-americanas]. Sob a ótica de outros países, o nível do risco para fazer negócios no 
Brasil diminuiu, e o de oportunidade cresceu", afirma Rizzo. 
 
"Na convenção da IFA [International Franchise Association, com sede nos Estados Unidos], que 
aconteceu em fevereiro, cadastramos 150 empresas interessadas em expandir para o Brasil", 
aponta Wagner Lopes D'Almeida, diretor da Global Franchising, especializada em franquias. 
 
Mas, para Ricardo Camargo, diretor-executivo da ABF (Associação Brasileira de Franchising), a 
alta carga tributária ainda é um empecilho para as redes investirem no Brasil. 
 
O consultor afirma, contudo, que há interesse de franquias internacionais nos setores de 
alimentação -como a Salad Creations, que inaugurou uma unidade no Brasil recentemente-, de 
saúde e de bem-estar, como as redes de academias. 
 
Tendências 
 
Os setores imobiliário e automotivo também são destaques entre os segmentos que têm potencial 
de crescimento. 
 
Segundo Rizzo, o mercado de conservação de veículos tende a crescer. "A manutenção da frota é 
necessária. Negócios similares estão consolidados no exterior", avalia. 
 
No ramo imobiliário, o setor de serviços é a principal tendência, segundo D'Almeida. Já Ricardo 
Camargo, da ABF, destaca a corretagem (venda e locação de imóveis). 
 
No setor de saúde, Ana Vecchi, consultora de estratégia e de gestão de empresas da Vecchi & 
Ancona, destaca as clínicas odontológicas, que, segundo ela, são um mercado em expansão. "É 
uma boa oportunidade para dentistas recém-formados, que não têm carteira de clientes, porque o 
paciente confia na marca da clínica." 
 
Com 31 franquias em São Paulo, a MCM Odontologia inaugurou no ano passado a primeira 
franquia fora do Estado, na Paraíba. Para o proprietário Marco Antonio Fernandes, a franquia 
ajuda dentistas sem formação administrativa. "O franqueado conta com um sistema de gestão 
próprio." 
 

 
Leia mais: 
 
Sorveterias internacionais são apostas  
 
A argentina Heladería Freddo e as americanas Maggie Moo's e Marble Slab estão à procura de 
parceiros para abrir franquias no Brasil. A Freddo, que já tem franquias no Uruguai e no Paraguai, 



pretende abrir a primeira loja brasileira neste ano e procura investidores com experiência 
(www.freddo.com.ar). Já a vinda das sorveterias americanas está sendo negociada pela 
consultoria Global Franchising, que informou que o investimento inicial para cada uma delas é de 
cerca de US$ 200 mil. A Maggie Moo's tem mais de 200 lojas nos Estados Unidos, e a Marble Slab, 
mais de 300 (www.maggiemoos.com e www.marbleslab.com). 
 

 
Leia mais: 
 
Clínica abre sistema de franchising  
 
Com sete lojas próprias e um sistema de gestão de profissionais que funciona como uma mini-
cooperativa, a clínica Naso (Núcleo de Assistência Odontológica) é, a partir deste mês, uma 
franquia. 
 
Segundo o proprietário, o dentista Cláudio Denipoti, o sistema tem um processo de remuneração 
que favorece o trabalho em equipe. "A divisão dos lucros é feita por mérito." 
 
Denipoti também abriu franquia de consultórios odontológicos menores (www.naso.com.br). 
 

 
Leia mais: 
 
Novos negócios precisam de cautela 
Empresário deve pesquisar se produto será bem-aceito no país 
 
A onda de novas oportunidades de negócios vindos do exterior e as tendências devem ser vistas 
com cautela pelo empresário, especialmente se essa for a sua primeira franquia.  
 
Para o consultor Marcus Rizzo, da Rizzo Franchising, o empreendedor não deve apenas seguir o 
que é considerado tendência, mas buscar um negócio com que se identifique. "Isso é a chave para 
o sucesso. Se o dono não gostar do que vende ou do tipo de serviço que oferece, o 
empreendimento terá mais chances de dar errado", afirma Rizzo.  
 
O consultor destaca que, no Brasil, ainda faltam profissionalização e estruturação às redes. 
"Setores como os de estética, beleza e saúde, muitas vezes geridos por maus profissionais, ainda 
deverão ser aprimorados antes de crescer", opina.  
 
Adir Ribeiro, diretor de educação corporativa do Grupo Cherto, aponta que uma das maneiras de 
melhorar o negócio é fazer uma gestão com pensamento empresarial. "Os franqueados têm de 
pensar como empresários, e não como uma espécie de empregado do franqueador", afirma. "As 
redes têm de proporcionar capacitação e fazer o plano de negócio junto com o franqueado."  
 
Ribeiro destaca a Contém 1g, da área de cosméticos e beleza, e a Localiza, de locação de 
veículos, como empresas que adotam essa prática.  
 
Para empresas nacionais, a interação entre franqueador e franqueado pode parecer mais fácil, por 
fatores culturais e pela facilidade de comunicação.  
 
Análise 
 
Por esse motivo, consultores recomendam que o empresário analise todos os riscos na hora de 
escolher uma franquia internacional para investir.  
 



"O empresário deve conhecer como a empresa atua em sua terra natal, para não ter surpresas 
depois", avalia Ricardo Camargo, da ABF.  
 
Ele aconselha o empresário a investigar se o mercado nacional é compatível com o produto que 
será comercializado e se será preciso -e permitido- realizar algumas adaptações. "O empresário 
deve fazer uma avaliação criteriosa do contrato jurídico e, principalmente, do investimento, que 
pode ser bem alto", aconselha.  
 
"Made in" 
 
Além de ser um produto estrangeiro e novo no mercado, outro risco de um produto inédito é a 
possibilidade de ser uma "moda passageira", de acordo com Marcus Rizzo.  
 
Ele destaca ainda que o franqueado pode não ter a experiência necessária para lidar com um 
negócio que precisa de trabalhos de divulgação e de marketing bem elaborados.  
 
"Entretanto, a novidade no mercado pode ser muito atrativa, e o potencial de retorno é bastante 
elevado", diz. (MCN)  
 
Colaborou Mariana Iwakura  
 

 
Leia mais: 
 
Consumidor experimenta em loja  
 
A Fit4 Reebok Fitness do Brasil, loja de artigos para ginástica, reestruturou sua rede de franquias. 
Segundo o sócio-proprietário Lucas Guimarães, 29, o novo projeto -que já está em busca de 
parceiros- tem o foco nas pessoas. "Queremos que o consumidor experimente os equipamentos". 
O site da rede é www.reebokfitness.com.br. 
 
Para Adir Ribeiro, do Grupo Cherto, a conexão emocional com o consumidor é uma tendência em 
franquias. "As pessoas são mais fiéis às marcas que estão no coração." 
 

 
Leia mais: 
 
Rede de artigos esportivos chega ao brasil  
 
A Athlete's Foot, rede de calçados e acessórios esportivos que tem lojas nos Estados Unidos, na 
Europa e na Ásia, busca parceiros no Brasil. O investimento inicial é de US$ 200 mil, para um 
ponto-de-venda de, no mínimo, 50 m2. 
 
Segundo Walter D'Almeida, da Global Franchising, que traz a marca para o país, o setor de 
ginástica cresce a cada dia. "As pessoas estão buscando atividades físicas para melhorar a saúde." 
 
Para Marcus Rizzo, o aumento do interesse pelo segmento de bem-estar e saúde é um fator que 
contribui para a expansão de negócios como os que incentivam a estética e a prática de exercícios 
(www.theathletesfoot.com). 
 
Fonte: Folha de S. Paulo, São Paulo, 16 mar. 2008, Caderno de Negócios, p. 2-3. 


