


abertura de um negócio pró
prio quase sempre exige con
sultoria, uma boa dose de pla

nejamento e, principalmente, capital 
necessário para sua viabilização. Mas 
um caminho mais curto para se tornar 
independente e, de quebra, contar com 
assessoria de quem entende do assun
to é a opção por uma franquia. O ata
lho vem sendo descoberto por milhões 
de brasileiros desejosos de tomar as ré
deas de seu negócio. 

Somente no ano de 2009, as fran
quias movimentaram R$ 63,12 bilhões, 
segundo dados da Associação Brasilei
ra de Franchising (ABF) , entidade que 
representa o setor. É um mercado que 
cresce a dois dígitos por ano no Brasil 
e lidera a criação de postos de trabalho, 
sendo responsável pela geração de 700 
m i l empregos. "O Brasil ocupa o quar
to lugar no ranking dos países que mais 
contam com franquias no mundo", ob
serva Rogério Feijó, gerente de Rela
cionamento da A B F . 

A forte expansão que esse mercado 
vem experimentando nos últimos tem
pos no país tem obrigado empreende
dores a procurar crescimento além das 
fronteiras. "As franquias acabam cres
cendo demais no mercado interno e 
têm como próximo passo a expansão 
para outros países para dar continui
dade ao desenvolvimento do negócio", 
explica Feijó. A própria A B F não tem 
medido esforços para auxiliar esses em
preendedores a desbravar novos merca
dos e incentiva a consolidação das re
des no exterior. 

Para fazer deslanchar os negócios, 
m a n t é m parcerias com entidades es
trangeiras e se encarrega de encami
nhar franquias nacionais para missões 
e feiras em outros países. A internacio
nal ização já se tornou um dos pontos 

principais na pauta da A B F . "Hoje, o 
Brasil conta com um total de 68 redes 
com operações t a m b é m no exterior, 
presentes em 49 países de todos os con
tinentes, o que corresponde a 5% do to
tal de franquias existentes no país. Ou 
seja, ainda temos poucas franquias fo
ra", observa Feijó. 

O sucesso de algumas redes brasi
leiras que se encorajaram a se instalar 
no exterior, no entanto, é um demons
trativo de quanto pode ser promissor se 
arriscar em outras praças. Um exem
plo disso é a cadeia de ensino de inglês 
Fisk, que atualmente conta com 126 lo
jas fora do país, totalizando 1.006 es
colas no Brasil e no exterior. A rede é 
uma das maiores do país e a pioneira 
no desbravamento de mercados de fo
ra. "Chegamos à Argentina em 1986, 
e já estamos em todas as províncias do 
país. Além disso, contamos com esco
las de ensino no Paraguai, no Japão, em 
Angola e nos Estados Unidos", revela 
Christian Ambros, diretor da Fisk. 

Segundo ele, alguns desafios fa
zem parte do curso natural dos negó
cios quando se opta por conceber lo
jas em outros países. "Muitas vezes, 
precisamos fazer adaptações para tor
nar o nosso negócio viável. No Japão, 
por exemplo, onde os nossos alunos são 
dekasseguis, ou seja, brasileiros filhos 
de japoneses, tivemos de adotar o regi

me de aulas no domingo para não atra
palhar a carga horária de trabalho de
les", relata Ambros. 

A ofensiva da Fisk no exterior não 
cessa. Os planos da rede para os pró
ximos meses são de explorar um no
vo mercado, o do Uruguai, e reforçar 
sua presença no território norte-ameri
cano. "Nos E U A , onde contamos com 
um total de seis lojas, pretendemos 
abrir mais uma ou duas unidades. Já 
no Uruguai, estamos negociando com 
interessados em abrir franquias lá", 
conta o executivo. 



OPERAÇÃO SANDUÍCHE 
Na luta pela internacionalização vale 
até mesmo acordos ousados, em que os 
franqueadores assumem a marca um 
do outro, criando um modelo colabo-
rativo de expansão no país de origem 
do parceiro em questão. É o caso da re
de brasileira Bob's, que, em novembro 
de 2009, fechou um acordo com o de
tentor da marca Doggis, a G E D (Gru
po de Empresas Doggis), líder em ser
viço de al imentação no Chile. 

Pelo negócio, ficou acordado que 
a marca Bob's, hoje com mais de 750 
lojas no Brasil, ficaria responsável pe
la disseminação da Doggis no merca
do nacional, enquanto o franqueador 
da chilena teria a incumbência de ex
pandir os negócios da rede brasileira no 
Chile. "Identificamos um parceiro in
ternacional que entende do negócio de 
al imentação e ainda se preocupa com 
a qualidade. Além disso, pesou o fato 
de o Chile ter uma economia estável", 
explica Flavio M a i a , diretor de De
senvolvimento da B F F C (Brazil Fast 
Food Corporation), empresa controla
dora do Bob's. 

A parceria resultou no total de dez 
lojas Doggis no Brasil e sete Bob's no 
Chile. "Planejamos abrir mais 20 uni
dades da Doggis nos próximos meses 
no Brasil e queremos superar a mar
ca de 50 franquias nos próximos cinco 
anos", afirma o diretor de desenvolvi
mento da B F F C . 

A opção pela Doggis nasceu a par
tir da observação de que não existe algo 
similar no Brasil. "O mercado brasilei
ro não conta com uma rede estrutura
da voltada a cachorro-quente, e acre
ditamos muito nesse formato. O grupo 
G E D , por sua vez, tem a cultura de re
de de alimentação parecida com a nos
sa", diz Maia . 

Além da presença no Chile, a rede 
Bob's t ambém conta com ramificações 
em Angola e planeja alçar voos mais al
tos, provavelmente rumo a outros paí
ses da América Latina. "Tenho partici
pado de missões e feiras internacionais 
visando ampliar nossa participação em 
outros mercados. Nesse sentido, é na

tural que a entrada no Chile sirva de 
plataforma para nossa penetração em 
outros países da região", aponta o di
retor da B F F C , que t ambém represen
ta as redes internacionais norte-ameri
canas K F C e Pizza Hut. 

PRATO CHEIO 
Outra marca que aposta em uma es
tratégia agressiva em direção a outros 
mercados é a rede de comida italiana 
Spoleto. A franquia, que já conta com 
26 lojas no México, onde começou su-



as operações em 2005, abriu uma fá
brica de massas no país para dar conta 
da enorme demanda. "Fechamos com 
o grupo Paserba, que comprou a mar
ca, e detém o direito de abrir lojas pró
prias e conceder franquias. É um grupo 
tradicional, que man tém mais de cem 
franquias no México", explica Edwin 
Júnior, gerente de Expansão Interna
cional da Spoleto. 

A fábrica, inaugurada em 2009, já 
produz dez toneladas mensais de mas
sa para abastecer o mercado local e de
ve elevar ainda mais sua produção para 
atender ao plano ambicioso da Spoleto, 
que pretende encerrar 2011 com 40 lo
jas no México. "Essa fábrica está repli
cando o modelo que temos no Brasil, 
que hoje produz 500 toneladas de mas
sa por mês", afirma o executivo. 

Mas o projeto de ampliação não pa
ra por aí. A rede está se preparando pa
ra adentrar o mercado argentino, onde 
planeja abrir 25 lojas em cinco anos. 
"Estamos em negociação com um gru
po argentino para viabilizar o negócio. 
Além de ganhar mais força no Brasil, 
o foco da Spoleto é conquistar cada vez 
mais países da América Latina", revela 
o gerente de Expansão Internacional, 
que espera abrir as portas da primei
ra unidade em solo argentino ainda no 

primeiro semestre de 2011. 
Outro alvo da empresa é a Cos

ta Rica . "Estamos conversando com 
um grupo para levar adiante o projeto 
de entrar no país ao mesmo tempo em 
que analisamos esse mercado. Para nos 
instalarmos em um novo país, temos 
de traçar um plano de abertura de, pe
lo menos, 20 lojas em cinco anos. L o 
go, precisamos entrar em mercados que 
tenham capacidade para arcar com es
sa capacidade", explica Júnior, acres
centando que a rede t ambém pode vir 
a atuar na República Dominicana, no 
Chile e no Peru. 

Presente ainda no mercado espa
nhol, onde conta com duas lojas, o gru
po está "flertando" com o mercado 
norte-americano. "Nossa estratégia é 
estar presente nos E U A em um prazo 
de quatro a cinco anos. Mas primeiro 
queremos ganhar força na América La
tina", observa o executivo. 

No Brasil, a rede conta, atualmen
te, com um total de 255 lojas. "Ado
tamos um ritmo de abrir 35 lojas por 
ano", aponta Júnior . Lançar-se em 
mercados tão diferenciados, segundo 
ele, requer fazer adaptações necessá
rias para conquistar o gosto do clien
te. "No México, onde contratamos um 
chef com mais de 20 anos de experiên
cia no país, tivemos de promover algu
mas mudanças no cardápio. Por exem
plo, introduzimos molho de jalapenos, 



que é uma especiaria típica mexica
na. Também adotamos queijos locais, 
que estão entre os preferidos dos clien
tes", descreve. 

Para o gerente de Expansão Inter
nacional da Spoleto, a popularidade 
que o Brasil ganhou com o crescimen
to econômico favorece a viabilização 
de negócios em outros mercados. "O 
Brasil começou a se destacar para va
ler em 2009, quando esteve pratica
mente imune à crise econômica que se 
abateu sobre os outros mercados. Des
de então, ficou mais fácil trilhar o ca
minho em termos de fazer negócios em 
outros países." 

UM NOVO MERCADO 
O boom imobiliário t ambém abriu es
paço para o crescimento vertiginoso 
de franquias do setor, como a Fran
quia Imóveis, criada pelo Grupo Fran
chising Vertente, que detém a marca 
Nobel, entre outras. Criada em 2007, 
foi considerada a melhor do país, entre 



todas as redes do setor imobiliário in
cluídas no Guia das Franquias 2010/11. 
O levantamento considerou diferen
ciais como assistência personalizada 
desde a aquisição da franquia até a es
colha do ponto comercial, implantação 
e central para auxiliar em questões co
tidianas, de modo a facilitar a adapta
ção ao varejo. 

A rede conta, atualmente, com um 
total de 17 lojas em todo o país. "E ain
da estamos com contratos que preve
em a abertura de mais de 30 pontos pa
ra 2011", explica Mauríc io Junqueira, 
diretor da Franquia Imóveis. 

A grande tacada da empresa foi 
apostar no segmento de imóveis pron
tos, com mais de 180 dias de idade. 
"Observamos que o Brasil ainda não 
contava com esse modelo e criamos a 
primeira franquia do país inteiramente 
voltada ao nicho de imóveis usados. Na 
Europa, esse formato de imobiliária já 

é bastante difundido", explica. 
A velocidade de crescimento da re

de tem origem na estrutura e assesso
ria que a franqueadora dá aos franque
ados. "Decidimos oferecer todo o tipo 
de auxí l io necessário. Por exemplo, 
contamos com uma agência de publi
cidade para toda a rede, ou seja, o fran
queado não precisa despender recursos 
próprios para fazer propaganda", des
creve o executivo. 

Lojas com formatos similares e as
sistência online 24 horas são os benefí
cios obtidos pelos franqueados. "Eles 
têm em suas mãos, na hora, todos os 
imóveis disponíveis nas regiões solici
tadas", afirma Junqueira. 

Para os próximos cinco anos, os 
planos da Franquia Imóveis incluem a 
abertura de 50 a 60 lojas no país. A em
presa t ambém já está presente no mer
cado internacional, com uma unidade 
em M i a m i (EUA) . 
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