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Passada o período de ressaca da
crise financeira internacional
que abateu o mercado no ano
passado, as empresas do setor de
franquias também começam a
arrumar a casa para ganhar
mercado. E, segundo Ricardo
Camargo, diretor executivo da
Associação Brasileira de Fran-
chising (ABF), apesar da expec-
tativa quanto à voracidade de
expansão das estrangeiras inte-
ressadas em entrar no país, serão
as empresas brasileiras que de-
vem invadir a praia alheia.
“Hoje, 65 redes nacionais atuam
em 49 países e nossa expectativa

é que passemos a 80 redes até o
final do ano”, diz Camargo.

A exemplo do que já fez O Bo-
ticário, maior rede de franquias
nacional, com 2.840 lojas, além
de 77 unidades no exterior e 600
pontos de venda em dez países,
como Portugal, Estados Unidos e
Japão, Camargo aposta que outras
empresas brasileiras encontrarão
seu espaço no exterior.

Concorrência acirrada
Para as redes que querem entrar, é
melhor que não esperem mordo-
mia. O mercado brasileiro de
franquias é o quinto maior do
mundo, atrás de Estados Unidos,
China, Japão e Canadá. Porém, é
essencialmente nacional, uma

vez que 90% das redes são brasi-
leiras. Hoje, apenas 15 empresas
internacionais atuam no país em
cinco segmentos — alimentação,
educação e treinamento, cons-
trução e imobiliárias, negócios e
serviços e beleza e saúde. A gran-
de maioria é americana, mas
existem empresas da Austrália,
Inglaterra e Chile. “O mercado de
franquias brasileiro acabou sendo
deixado de lado por empresas es-
trangeiras, interessadas nas pro-
messas da China e Rússia. Essa si-
tuação já mudou”, diz. “Muitas
empresas que haviam pratica-
mente fechado as portas no país
voltaram, como Subway, Pizza
Hut e KFC”, diz. “Mas a concor-
rência ainda é grande, e as estran-

geiras têm de se adaptar às nor-
mas fiscais e jurídicas do país.”

“O setor de franquias tem
uma participação de 20% no PIB
americano e de apenas 2,2% no
Brasil”, diz Camargo. “Sabemos
que chegar a 20% é muito difícil,
mas temos potencial para chegar
perto dos 10% de participação no
PIB, principalmente com a ex-
pansão nas regiões Nordeste e
Norte do país”, afirma.

Camargo aposta na expansão
de franquias de indústrias, inte-
ressadas em levar sua marca ao
grande público. “Havaianas, Tip
Top, Valisère são exemplos de in-
dústrias que encontraram nas
franquias um bom canal para levar
seus produtos ao varejo”, afirma. ■

Brasileiras vão disputar terreno
no mercado internacional
Expectativa é de que número de redes nacionais no exterior passe de 65 para 80 até o fim do ano

Para as redes que
querem entrar, é
melhor que não
esperem mordomia.
O mercado brasileiro
de franquias é o
quinto maior do
mundo, atrás de
Estados Unidos,
China, Japão
e Canadá

Antonio Milena

Com mais de 700 unidades, a Brazil Fast Food Corporation (BFFC), proprietária da marca Bob’s, não tem muita dificuldade para
negociar com bancos condições de financiamento para acelerar sua expansão. Mas, segundo Antonio Detsi, diretor financeiro da BFFC,
foi de um ano e meio para cá que os bancos começaram a despertar para a necessidade do setor. “O setor financeiro passou a adequar
produtos e serviços, com taxas diferenciadas e até mesmo carência, para atender o mercado de franquias”, conta. O grupo tem parcerias
com diversas instituições e recentemente fechou acordo com o HSBC. O objetivo não é só pensar no desenvolvimento no Brasil, mas,
sim, no potencial em outros mercados. “A internacionalização é um plano. Temos unidades no Chile e em Angola e estudamos
em curto e médio prazo levar nossa marca para outros mercados. A parceria com o HSBC vem ao encontro desse projeto”, diz.
O HSBC é um dos maiores bancos do mundo, com agências em 88 países. Detsi afirma que, além de recursos para a abertura de
unidades, a parceria com os bancos visa oferecer aos franqueados as mesmas condições que o grupo tem no mercado financeiro,
quando se trata de taxas, prazos e produtos, seja para crédito

EM BUSCA DA INTERNACIONALIZAÇÃO

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 7 abr. 2010,  Primeiro Caderno, p. 8.
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