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No final deste ano, a Associação Brasileira de Franchising (ABF) encerra a segunda edição do 
projeto de internacionalização de franquias brasileiras, promovido em conjunto com a Agência 
Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil). Ao todo, 54 franquias 
nacionais participaram do programa, que consiste na prospecção de investidores estrangeiros 
por meio da participação em feiras e missões comerciais no exterior, além da promoção de 
workshops de informação e capacitação das empresas. Segundo Ricardo Camargo, diretor-
executivo da ABF, a parceria deve ser renovada para o biênio 2009/10. “Os resultados são 
inquestionáveis”, afirma.  
 
As franquias participantes estiveram em cerca de 20 países, inaugurando 45 unidades no 
exterior até o meio deste ano e gerando divisas superiores a US$ 2 milhões. “O balanço é 
bastante positivo, tanto na questão institucional quanto em negócios. As redes brasileiras 
tornaram-se mais reconhecidas mundialmente e, hoje, somos o quarto país em número de 
marcas, segundo o ranking do World Franchise Council (WFC). Se levarmos em conta que o 
Brasil possui cerca de 1,2 mil franquias em operação, pode-se concluir que o processo de 
internacionalização está só no começo”, acredita Camargo. Para ele, a participação da Apex-
Brasil alavanca o projeto. “A agência divide os custos de viagens e participação em eventos 
conosco, favorecendo os participantes”.  
 
Países 
 
O sucesso da iniciativa permitiu a chegada de marcas brasileiras em praticamente todos os 
continentes. Redes como Localiza Rent a Car, Redley, Cantão, Rosa Chá, Wizard, Cia do 
Sapato, O Boticário, Lilica Repilica e Showcolate estão presentes em diversos mercados. Até 
aqui, a lista é extensa: Paraguai, Portugal, Venezuela, China, Estados Unidos, Nigéria, Angola, 
Porto Rico, Japão, Irlanda, Arábia Saudita, França, Israel, Turquia, Itália, México, Holanda, 
Ãfrica do Sul, Alemanha e Filipinas, entre outros. Só a marca de calçados e acessórios Via Uno 
opera em 20 países.  
 
Durante o biênio 2007-2008, a ABF esteve em duas grandes feiras internacionais, em Paris e 
Madri, além de promover missões comerciais na Colômbia, Equador, Dubai, Polônia, Malásia e 
Cingapura.  
 
“No ano que vem, participaremos apenas da feira de Paris, mas, em compensação, 
intensificaremos as visitas comerciais. A América Latina, em especial Colômbia, Peru e Chile, 
são prioridades. Ainda assim, não podemos esquecer de Angola e Moçambique, na Ãfrica, além 
da Ãsia, onde as franquias de vestuário, calçados e bijuterias brasileiras tiveram grande 
aceitação”, revela o executivo.  
 
Maior mercado de franquias do mundo, os Estados Unidos estão, inicialmente, fora do foco 
principal da ABF. “Trata-se de um país extremamente competitivo, em que cerca de 3 mil 
marcas estão em operação. Para piorar, o governo local impõe uma série de barreiras 
protecionistas para um setor que, hoje, representa cerca de 20% do Produto Interno Bruto 
(PIB) americano. Ainda assim, 17 franquias brasileiras possuem unidades por lá”. 
 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 17 nov. 2008, Seudinheiro, p. B-20. 


