
Franquias Spoleto avançam pela América Latina 
Mariana Celle 
 
Rede de comida italiana pretende abrir mais 20 novas lojas nos próximos dois anos em cinco 
países 
 
A partir de 2010, a Spoleto, empresa do grupo Umbria, inicia efetivamente sua expansão pela 
América Latina. Além do México, onde o grupo atua desde 2005, a rede de restaurantes de 
comida italiana terá franquias na Argentina, no Chile, no Peru, na Costa Rica e no Equador. A 
expansão foi possível porque grupos locais se interessaram em desenvolver a marca. 
 
As master-franquias, como são chamados esses grupos locais, deverão desembolsar em média 
US$ 12,5 mil por loja aberta, segundo o coordenador de expansão internacional do Grupo 
Umbria, Edwin Júnior. No México, por exemplo, a cada nova loja são repassados à Umbria US$ 
10 mil, enquanto na Espanha o valor é de US$ 15 mil. "O custo de futuras viagens de negócio 
e gastos no país são considerados na definição do valor. Após a abertura da loja, recebemos 
royalties mensais", explica Júnior. 
 
Novas exigências 
 
A expansão pela América Latina terá acordos mais exigentes, segundo Júnior. Ele afirma que, 
após estudo do mercado, foi constatado que os países onde a empresa está fechando acordos 
têm capacidade de receber 20 lojas nos primeiros três anos. Para garantir investimentos 
futuros, mas sem mexer no próprio bolso, a Spoleto pretende pedir pagamento adiantado aos 
parceiros. 
 
"Vamos solicitar que os grupos de investimentos locais nos paguem antecipadamente o valor 
das cinco primeiras lojas que forem ser abertas. Isso irá garantir os dois primeiros anos do 
negócio", diz Júnior. O retorno imediato da operação para o grupo ficará em torno de US$ 50 
mil a US$100 mil. 
 
Para Marcelo Cherto, fundador da Associação Brasileira de Franchising e presidente executivo 
da Growbiz, empresa de treinamento e consultoria, a Spoleto atrai grupos investidores graças 
a sua estrutura de suporte aos franqueados. "A grande experiência da Spoleto está muito bem 
empacotada em ferramentas de gestão e em treinamentos", diz. Para o especialista, tratar os 
franqueados como parceiros, sem ser paternalista, é a outra grande vantagem. "A rede tem 
visão muito clara de onde quer chegar e sabe a importância dos franqueados nesse processo", 
diz Cherto. 
 
Novos mercados 
 
A busca por novos mercados e o volume de grandes cidades com potencial de investimento no 
país foram considerados, pela rede, fatores decisivos para a expansão da marca neste 
momento. "Apesar de seu grande território, o Brasil tem poucas grandes cidades que podem 
acomodar nosso negócio. Por isso, estamos em busca de receita fora do mercado brasileiro", 
afirma Júnior. 
 
Para quem acompanha o setor, o momento é considerado certo para a internacionalização de 
franquias. "As empresas brasileiras são levadas a sério agora e devem aproveitar. Alguns 
países, como a Argentina, estão fragilizados e falta emprego, assim é possível encontrar 
executivos qualificados e dispostos a trabalhar", diz Cherto. A procura de marcas brasileiras 
por estrangeiros ainda é considerada pequena, afirma Cherto. 
 
Segundo dados da Associação Brasileira de Franchising, atualmente, no país, 5% das 
empresas buscam se internacionalizar. "São poucas as franquias brasileiras que estão no 
exterior, o número não deve passar de 70. Dentro de um universo de 1,1 mil marcas, é muito 
pouco", afirma Cherto.  
 

 



 
Spoleto pretende expandir rede para os EUA  
Mariana Celle 
 
O Grupo Umbria pretende ganhar espaço e receita mais volumosa nos próximos anos com a 
Spoleto. Com dinheiro em caixa, o objetivo é expandir seu negócio para os Estados Unidos, 
onde a marca ainda não está presente. O país é visto pelo grupo como mercado de grande 
potencial para a rede. Segundo o coordenador de expansão internacional da Umbria, Edwin 
Júnior, a estratégia é fortalecer a Spoleto com o modelo das master-franquias, onde grupos 
locais investem na marca com o objetivo de expandi-la. O modelo está sendo aplicado na 
América Latina, com custo mais barato para a Umbria, e Júnior acredita que ele tornará a 
expansão para a América do Norte mais viável. "Neste momento, temos que poupar dinheiro e 
ganhar com as franquias, para então pensarmos nos Estados Unidos", afirma. 
 
A Spoleto pretende entrar no mercado americano com capital próprio. Por isso, a expansão de 
franquias que possam trazer lucro mais rápido tem sido o foco da rede. "Nos Estados Unidos, 
queremos investir com capital próprio, pois é poderá trazer muito retorno para a empresa", 
diz. O especialista em franquias Marcelo Cherto, acredita que, de modo geral, se a empresa 
não tiver um executivo no país que possa entender a realidade local e tomar decisões, as 
chances do negócio dar errado são ernomes. "Acho fundamental envolver alguém local de bom 
nível, que seja ouvido e que se faça ouvir, alguém que saiba se impor", afirma Cherto. A falta 
de conhecimento sobre a realidade local pode trazer equívocos, tanto em relação à publicidade 
e comunicação quanto ao serviço em geral, alerta Cherto. 
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