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Franquias crescem com
internacionalização
Plano da ABF em conjunto com
a Apex é levar mais 20 marcas
brasileiras ao exterior

A Associação Brasileira de Fran-
chising (ABF) se prepara para
iniciar o sétimo ano de seu pro-
jeto de internacionalização de
franquias. Realizado em parce-
ria com a Associação Brasileira
de Promoção e Exportação
(Apex) e o Ministério do De-
senvolvimento e Comércio Ex-
terior (Mdic), o programa defi-
niu Austrália, México, Canadá,
Colômbia, Espanha, Panamá,
Peru e Portugal como mercados
prioritários para 2011.

“Com esta parceira, a ABF
abre portas para as franquias na-
cionais ganharem o mundo”, diz
Ricardo Camargo, diretor-exe-
cutivo da associação.

Atualmente o Brasil possui 65
redes brasileiras espalhadas por
49 países, as quais representam
4,7% das marcas de franquias
nacionais. Camargo afirma que
a meta é levar pelo menos 20
novas marcas ao mercado inter-
nacional nos próximos anos.

Está na programação a parti-
cipação em feiras multisetoriais
e segmentadas, visitas técnicas
e missões de prospecção de

mercados potenciais. A rede O
Boticário está entre as franquias
brasileiras com destaque no ex-
terior. Presente em dez países, a
varejista de perfumes e cosmé-
ticos soma com 77 lojas, sendo
47 delas em Portugal. A compa-
nhia também distribui seus
produtos em 600 pontos de
venda multimarcas. “O Brasil é
a bola da vez e o dólar baixo está
colaborando para a expansão
das franquias ”, diz Camargo.

Desafio
Mas nem todas as empresas se
dão bem no exterior. Se mal pla-
nejada, o risco da operação não
dar certo é grande. Como explica
Camargo, a chegada em um novo
país exige um estudo aprofunda-
do daquele mercado. “É preciso
levantar o máximo de informa-
ção sobre a região. Selecionar
bem o sócio também é funda-
mental”, diz. Outro ponto im-
portante é estar disposto a adap-
tar o produto à realidade local.

“Um restaurante que deseja
se estabelecer no México, por
exemplo, tem de conhecer o pa-
ladar dos mexicanos. Os molhos
naquele país são muito apimen-
tados e adaptar o produto brasi-
leiro é inevitável”, diz . ■

De um total de 750
empresas nacionais
que trabalham com
franquias, menos
de 5%possuem
unidades abertas
em outros países

A FORÇA DO GRUPO ZENSHO

Companhia japonesa especializada em fast-food cresce 
com rede de lojas próprias, em R$ bilhões

Fonte: Grupo Zensho     *Projeção da empresa
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8,31 O grupo tem 23 marcas 
de restaurantes. Comida 
italiana, mexicana e 
japonesa estão entre as 
especialidades. Ao todo 
são 4,5 mil unidades, 
entre elas, Big Boy, El 
Torito e Jolly Pasta

Marcela Beltrão

Adaptar produto
ao gosto local é um
dos maiores desafios
para franquias que
buscam o mercado
internacional

Takashi Takayama, presidente do grupo
no Brasil: refeições chegam à mesa dos

clientes em poucos segundos

Antonio Milena

Nokia fecha parceria com a Microsoft
A Nokia anunciou que usará o sistema Windows Phone 7 da Microsoft
como plataforma de software para seus celulares inteligentes, mudança
que representa o ponto principal do esforço de seu presidente-executivo,
Stephen Elop. O acordo terá impacto negativo sobre as margens
da Nokia em curto prazo, disseram os analistas. A parceria representa
um grande avanço para a Microsoft, que vem há anos batalhando para
se estabelecer no mercado de comunicação sem fio.

Simon Dawson/Bloomberg

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14 fev. 2011, Primeiro Caderno, p. 21.
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