
A internacionalização das em-
presas brasileiras não é mais mé-
rito dos grandes grupos nacio-
nais. A cada ano, um número
maior de companhias de médio
porte se aventuram — e com su-
cesso — em terras estrangeiras,
especialmente via franquias e
com atenção especial ao setor
de serviços. De acordo com a
Associação Brasileira de Fran-
chising (ABF), há atualmente
89 marcas brasileiras com fran-
quias em 43 países (veja o ma-
pa). E os principais mercados
são Argentina, Portugal e Esta-
dos Unidos.

O ranking das 15 franquias
brasileiras mais internacionali-
zadas em 2010, elaborado pela
Fundação Dom Cabral, mostra
que oito pertencem ao segmen-
to de serviços (composto por re-
des de alimentação, locação de
veículos e escolas de idiomas).
Desse total, 58,7% estão instala-
das nas Américas do Sul e Cen-
tral. Outras 14,7% estão na Euro-
pa e 10,7% na América do Norte
(EUA e Canadá).

Essa internacionalização de
marcas nacionais ocorre na es-
teira da valorização da marca
“Brasil”. Ou seja, dos melhores
resultados econômicos registra-
dos pelo país nos últimos anos,
especialmente depois da crise fi-
nanceira de 2008 e graças ao
seu ganho de representativida-
de no cenário internacional, ex-
plica a professora da Fundação
Dom Cabral, Livia Barakat.
“Existe esta tendência de expan-
são (das médias empresas) devi-
do à uma maior aceitação dos
produtos brasileiros lá fora e
também de um câmbio que favo-
rece o nosso empresário”, afir-
ma Livia.

Crise internacional
E o cenário de crise internacio-
nal, com desaceleração nas eco-
nomias da Europa e nos EUA,
por fim, se transforma em opor-
tunidades para os brasileiros.
“Com a desvalorização de ati-
vos (imóveis, equipamentos e
maquinário) nas grandes econo-
mias, surgem chances de com-

pras de fábricas e escritórios a
preço reduzido, o que é um fenô-
meno atrativo para as empresas
que desejam dar um passo além
das exportações e ter uma pre-
sença física no exterior”, obser-
va Livia. E isso vale também pa-
ra os brasileiros.

Exportações
Antes de se lançar na abertura
de franquias, o ponto de partida
dos empresários brasileiros pa-
ra ganhar mercado no exterior,
na maioria dos casos, é via ex-
portações. Entre 2005 e 2010,
em média, 11 mil pequenas e mé-
dias empresas nacionais expor-
taram. Em valores, o melhor re-
sultado das exportações das pe-
quenas e médias nacionais foi
registrado em 2007 — quando
elas venderam US$ 12,317 bi-
lhões ao exterior. O pior foi em
2009 — ano afetado pelo estou-
ro da crise americana de 2008
—, quando foram exportados
US$ 9,665 bilhões.

Apesar da lenta recuperação
econômica nos Estados Unidos,

os hábitos do consumidor ame-
ricano ainda atraem e desafiam
o empresariado brasileiro (leia
mais ao lado). Segundo dados da
Agência Brasileira de Promoção
de Exportações e Investimentos
(ApexBrasil), 53 dos 80 setores
produtivos apoiados pela entida-
de ainda classificam o mercado
americano como prioritário aos
seus negócios.

Centro de negócios
ApexBrasil, por meio de um Cen-
tro de Negócios em Miami,
apoiou 139 empresas brasileiras
que desejavam acessar o maior
mercado do mundo, desde
2005. Cerca de 99 conseguiram
abrir franquias, escritórios ou lo-
jas próprias naquele país. Para
Juarez Leal, coordenador de no-
vos produtos da Apex, apenas a
competitividade de preços não
é suficiente para garantir o re-
torno dos investimentos. “O su-
cesso depende de diferenciação
e serviços. Apenas desta forma
o empresário brasileiro terá
chances de competir no merca-
do americano”, conclui. ■

SAÚDE

Sérgio Cabral diz que extinçãoda CPMF foi
ato de “covardia” contra o povo brasileiro

Rafael Abrantes
rabrantes@brasileconomico.com.br

SÃOPAULO

Custode vida na capital paulista sobe em
agosto e no ano acumula alta de 3,98%

O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, afirmou ontem que a
extinção da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira
(CPMF), que teve prorrogação rejeitada pelo Senado em 2007, foi uma
“covardia” e “fez muito mal ao povo brasileiro”. Cabral afirmou que vai
se juntar a outros dez governadores e assinar nota de apoio à criação
de uma nova fonte de recursos para a saúde, como deseja o Planalto.

Divulgação

Internacionalização chega
às empresas de médio porte

O Índice do Custo de Vida (ICV), no município de São Paulo, subiu
0,39% no mês de agosto, segundo o Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Alimentação e
despesas pessoais, com alta de 1,17% e 0,55% respectivamente, foram
os grupos que impulsionaram o aumento. Conforme aponta o ICV, nos
oito primeiros meses de 2011, o custo de vida na capital subiu 3,98% .

Nos últimos 5 anos, o número de franquias brasileiras no exterior cresceu mais de 700%

“Existe esta tendência
de expansão (das médias
empresas) devido à uma maior
aceitação dos produtos
brasileiros lá fora e também de
um câmbio que nos favorece”

BRASIL

Livia Barakat
professora
da Fundação
Dom Cabral

Felipe O'Neill/O Dia

MAPA DA INTERNACIONALIZAÇÃO  Onde estão as marcas brasileiras

Crescimento de

franquias fora 
do país

709%

AMÉRICAS
TOTAL LOJAS TOTAL DE MARCAS

ARGENTINA 144 11
MÉXICO 48 10
CHILE 36 8
PARAGUAI 31 16
COLÔMBIA 21 7
VENEZUELA 22 8
EQUADOR 9 4
PERU 10 3
BOLÍVIA 5 5
CANADÁ 5 3
REP. DOMINICANA 4 1
GUADALUPE 3 1
COSTA RICA 4 3
PANAMÁ 4 2
GUATEMALA 4 4
URUGUAI 2 2
CUBA 1 1
PORTO RICO 1 1

EUROPA
PORTUGAL  118 38
ESPANHA 33 9
FRANÇA 15 6
ITÁLIA 11 5
ALEMANHA 3 2
INGLATERRA 3 3
HOLANDA 2 1
GRÉCIA 1 1
TURQUIA* 1 1

ÁFRICA

TOTAL LOJAS TOTAL DE MARCAS
ANGOLA 13 12
ÁFRICA DO SUL 5 1
MOÇAMBIQUE 1 1
NIGÉRIA 1 1

AUSTRÁLIA 2 1

ÁSIA/ORIENTE MÉDIO

TOTAL LOJAS TOTAL DE MARCAS

JAPÃO 13 7
EMIRADOS ÁRABES 14 4
LÍBANO 8 3
FILIPINAS 5 2
ISRAEL 3 2
OMAN 4 2
CHINA 2 2
JORDÂNIA 1 1
SÍRIA 1 1

OCEANIA

Fonte: ABF    *Parte do território turco está na Ásia, mas o país é integrado à Comunidade Européia
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Colocada em xeque desde o iní-
cio da crise financeira em 2008,
a economia americana conti-
nua sendo importante opção de
investimentos para os peque-
nos e médios empresários brasi-
leiros, seja para exportações ou
para a abertura de um novo es-
critório. O motivo é simples: va-
le a pena encarar o desafio de
manter o negócio vivo em um
dos mercados mais abertos e
competitivos no planeta, res-
ponsável por 16,2% das impor-
tações mundiais e cujo Produto
Interno Bruto (PIB) ultrapassa
os US$ 15 trilhões ao ano.

Custo reduzido
“O custo para entrar nos Esta-
dos Unidos está mais baixo.
Quem tem caixa no Brasil deve
aproveitar a janela de oportuni-
dade para novos investimen-
tos”, afirma Claudio Miccieli Ju-
nior, executivo da rede Gira-
ffas. A empresa do setor de ali-
mentação inaugurou em junho
sua primeira franquia em solo
americano, ao norte de Miami,
na Flórida. Miccieli conta que fo-
ram necessários anos de estu-
dos e reuniões para compreen-
der o consumidor americano e
posicionar a marca corretamen-
te frente à concorrência de gi-
gantes como Mc’Donalds, Bur-
ger King e Applebees. O desafio
exigiu do empresário substituir
30 dias de férias por dois turnos
de trabalho no caixa de redes de
fast-food americanas. “Chega-
va exausto em casa”, lembra.

Uma vez em funcionamento,
o conceito apresentado pela
franquia aos americanos foi o
da refeição com “garfo e faca”.
Pratos rápidos, com ingredien-
tes brasileiros, como alternati-
va aos tradicionais “burguers”,
sempre devorados com as
mãos. A ideia era fugir do aten-
dimento voltado aos brasileiros
radicados nos Estados Unidos, o
chamado “mercado da sauda-
de” — uma tendência muito co-
mum no setor de alimentos e be-
bidas, segundo Silvia Breda, ge-
rente do Centro de Negócios de
Miami da Apex. “O mercado la-
tino pode ser muito melhor ex-
plorado”, observa Breda. Mic-
cieli ainda destaca os baixos cus-

tos com fornecedores e o ganho
de eficiência em logística como
vantagens de estar em solo ame-
ricano. “Vimos que a participa-
ção no mercado americano dá
credibilidade para a entrada em
outros países”, comenta.

Software brasileiro
Para César Gon, CEO da CI&T,
empresa do ramo de softwares,
se o objetivo do empresário é os
Estados Unidos, apenas partici-
pações ocasionais no mercado
podem prejudicar a reputação
da marca. “A internacionaliza-
ção é caracterizada pela persis-
tência e pelo aprendizado corpo-
rativo”, conta, destacando que,
atualmente, é mais fácil conse-
guir vistos de trabalho nos Esta-
dos Unidos do que trazer estran-
geiros para treinamentos no Bra-
sil. “A crise (de 2008) mudou
bastante o perfil das empresas
brasileiras que procuram o mer-
cado americano. Hoje há mais
precaução”, afirma Silvia, da
Apex. “O mercado é muito com-
petitivo e exigente mas, ao mes-
mo tempo, recompensador. Lá,
devemos investir na promoção
da marca”, aconselha. ■ R.A.

VAREJO

Venda no comércio cresce0,7% em agosto
e acumula alta de 9,5% no ano, diz Serasa

Divulgação

Mercado americano é,
ainda, o mais cobiçado

ENERGIA

Aneel aprova projeto básico de usina
que será construída no Rio Teles Pires

Mesmo em crise e com economia
em desaceleração, EUA são um
grande mercado consumidor

O movimento nas lojas de todo o país cresceu 0,7%, mostrando que
as vendas estão em recuperação. No acumulado do ano até agosto,
o faturamento foi 9,5% superior ao registrado em igual período
de 2010. O aumento, segundo a Serasa Experian, reflete o desempenho
no setor automobilístico, nas lojas de material de construção
e no comércio de tecidos, vestuário, calçados e acessórios.

Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou o projeto
básico da Usina Hidrelétrica Teles Pires, que será construída no Rio
Teles Pires, entre os estados de Mato Grosso e do Pará. A hidrelétrica
terá potência instalada de 1.820 megawatts. O grupo responsável
pela construção, que custará cerca de R$ 3,3 bilhões, é formado pelas
empresas Neoenergia, Furnas, Eletrosul e Odebrecht.

Vale a pena estar
num mercado
que está entre
os mais abertos
e competitivos
do planeta,
responsável
por 16,2% das
importações
mundiais e com PIB
US$ 15 trilhões

FRANQUIASEMNÚMEROS

● Em 2001, existiam 51 mil
franquias no Brasil, de acordo
com a ABF. Em 2010, elas
eram 86.365, o que representa
crescimento de 69% no período.

● Nos últimos 10 anos o
faturamento do setor de
franquias disparou no Brasil:
saiu de R$ 25 bilhões em 2001
para R$ 75,9 bilhões em 2010,
salto de 203% no período.

● A estimativa da Associação
Internacional de Franquias (IFA)
é que o mercado mundial
do segmento fature US$ 739,9
bilhões até o final deste ano —
com o Brasil incluído nessa
projeção.

LojadaVia Uno,emDubai:
marcaéamais

internacionalizada,com
unidadesem21países

MARCAS BRASILEIRAS 

GANHAM FORÇA FORA 

DO PAÍS

Quanto eram e quantas são 
hoje as franquias instaladas 
lá fora
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Castelo Energética S.A. Cesa
CNPJ/MF 03.514.576/0001-65 - NIRE 35.300.327.624

Ata da Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 31 de Julho de 2011
1. Data, Hora e Local: Realizada às 15:00 horas do dia 31 de julho de 2011 na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, na Rua Bandeira Paulista, 530 - 12º andar/parte, Itaim Bibi, CEP 04532-001. 2. Convocação e Presença: Dispensada a 
publicação de editais de convocação, na forma do disposto no artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, por estar presente a acionista que 
representa a totalidade do capital social, conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. 3. Mesa: Dr.
Luiz Otavio de Assis Henriques e Dra. Andréa Mazzaro Carlos De Vincenti que atuaram na qualidade de Presidente e Secretária dos
trabalhos, respectivamente. 4. Ordem do Dia: O Sr. Presidente informou que a presente Assembléia tinha por finalidade deliberar sobre:
(i) apreciação e aprovação dos termos e condições do Instrumento de Protocolo e Justificação de Incorporação (“Protocolo”), celebrado 
em 31 de julho de 2011 entre os Administradores da Companhia e da única acionista da Companhia, Energest S.A., sociedade por ações, 
com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Bandeira Paulista, 530, 11º andar/parte, CEP 04532-001, com seus atos 
constitutivos devidamente arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.180.526, inscrita no CNPJ/
MF sob nº 04.029.601/0001-88 (“Energest”); (ii) ratificação da indicação da empresa especializada que realizou as avaliações requeridas 
nos termos da legislação em vigor; (iii) aprovação do respectivo laudo de avaliação; e (iv) aprovação da incorporação da Companhia pela 
Energest, com a consequente extinção da Companhia. 5. Deliberações: Instalada a Assembléia e dando início à discussão das matérias 
indicadas na Ordem do Dia, a única acionista deliberou o que segue: 5.1. Aprovar, sem reservas, os termos e condições do Protocolo, que 
passa a fazer parte integrante desta Ata como seu Anexo I, o qual estabelece os termos e condições da incorporação da Companhia pela 
Energest (“Incorporação”). 5.2. Ratificar a nomeação, feita pelos Administradores da Companhia, da KPMG Auditores Independentes, com 
sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Renato Paes de Barros, 33, inscrita no CNPJ/MF sob nº 57.755.217/0001-29 
e no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob o nº 2SP014428/O-6 (“Avaliadora”), para realizar a avaliação do 
patrimônio líquido da Companhia pelo seu valor contábil para fins da Incorporação, conforme laudo que constitui o Anexo I ao Protocolo 
(“Laudo de Avaliação”). 5.3. Aprovar, sem reservas, o Laudo de Avaliação elaborado pela Avaliadora com base em balanço patrimonial da 
Companhia levantado em 31 de maio de 2011, para fins da Incorporação, que apurou que o valor contábil do patrimônio líquido da 
Companhia corresponde a R$77.434.345,98 (setenta e sete milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, trezentos e quarenta e cinco reais 
e noventa e oito centavos). 5.4. Tendo em vista as deliberações acima, aprovar a Incorporação, e considerando a sua aprovação pela 
Assembléia Geral Extraordinária da Energest, a Companhia será extinta, vertendo-se a totalidade do seu patrimônio para a Energest, tudo 
em conformidade com o Protocolo ora aprovado. 5.4.1. As variações patrimoniais ocorridas na Companhia entre a data do Laudo de 
Avaliação e a data da efetiva Incorporação serão absorvidas pela Energest. 5.4.2. A Energest assumirá a responsabilidade ativa e passiva 
relativa à Companhia, passando a ser sua sucessora legal para todos os efeitos. 5.4.3. Em decorrência da Incorporação, as atividades 
exercidas pelas seguintes filiais da Companhia até a presente data passarão a ser exercidas pela Energest: (i) Rodovia ES - 165, Trecho 
Conceição do Castelo, S/N, Conceição do Castelo, Município de Conceição do Castelo, Estado do Espírito Santo, CEP 29370-000, inscrita 
no CNPJ/MF nº 03.514.576/0002-46 e na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob o NIRE 3290042298-6; (ii) Rio Paraíso, S/N, 
Coord. 1900’S e 5300’W, Paraíso, Município de Costa Rica, Estado do Mato Grosso do Sul, CEP 79552-000, inscrita no CNPJ/MF nº 
03.514.576/0003-27 e na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso do Sul sob o NIRE 54900190455; (iii) Localidade de Ponte de São 
João, S/N, Castelo, Município de Castelo, Estado do Espírito Santo, CEP 29360-000, inscrita no CNPJ/MF nº 03.514.576/0004-08 e na 
Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob o NIRE 3290042297-8; (iv) Vila Santa Isabel, S/N, Município de Domingos Martins, 
Estado do Espírito Santo, CEP 29260-000, inscrita no CNPJ/MF nº 03.514.576/0005-99 e na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo 
sob o NIRE 3290032893-9; (v) Vila Cachoeira Alta, S/N, Bairro de Fruteiras, Município de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito 
Santo, CEP 29308-843, inscrita no CNPJ/MF nº 03.514.576/0006-70 e na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob o NIRE 
3290032894-7; (vi) Morro da Exposição, S/N, Bairro Exposição, Município de Alegre, Estado do Espírito Santo, CEP 29500-000, inscrita 
no CNPJ/MF nº 03.514.576/0007-50 e na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob o NIRE 3290032892-1; e (vii) Rodovia ES 355, 
Km 25, S/N, Bairro Rio Bonito, Município de Santa Maria de Jetiba, Estado do Espírito Santo, CEP 29645-000, inscrita no CNPJ/MF nº 
03.514.576/0008-31 e na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob o NIRE 3290032891-2; 5.4.4. A filial da Companhia localizada 
na “Rodovia BR 101, Norte, Km 9,5, nº 3450, Prédio F, Térreo, Setor F1, Bairro Carapina, Município de Serra, Estado do Espírito Santo, 
CEP 29161-060, inscrita no CNPJ nº 03.514.576/0009-12 e NIRE 3290033137-9, será encerrada. 5.5. Autorizar os administradores da 
Companhia a praticarem todos os atos complementares à efetivação das deliberações acima tomadas, inclusive os registros e averbações 
necessários. Encerramento: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, foram encerrados os 
trabalhos e suspensa a Assembléia pelo tempo necessário à impressão desta ata em lote de folhas soltas, em forma de sumário, conforme 
faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, a qual, após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e 
assinada pela acionista presente. Presidente da Mesa: Dr. Luiz Otavio Assis Henriques. Secretária da Mesa: Dra. Andréa Mazzaro Carlos 
De Vincenti. Acionista: Energest S.A., representada por seu Diretor Presidente Dr. Luiz Otavio Assis Henriques e por seu Diretor Dr.
André Luiz de Castro Pereira. Declaro que a presente é cópia fiel extraída do original. Andréa Mazzaro Carlos De Vincenti - Secretária 
da Mesa. Registrada na JUCESP sob o nº 341.730/11-7 em sessão de 30/08/2011. Secretária Geral: Kátia Regina Bueno de Godoy.

Respostas ágeis e claras 
para sua empresa 
crescer com o Brasil

kpmg.com/BR
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 6, 7 set. 2011, Primeiro Caderno, p. 14-15.
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