
Hora de exportar 
O MÉXICO SE INSPIRA NO EXEMPLO DAS FRANQUIAS 

BRASILEIRAS PARA EXPANDIR SUAS MARCAS 

DAVID SANTA CRUZ, DA CIDADE DO MÉXICO 

O modelo de expansão interna-
cional das franquias brasilei-
ras tem servido de inspiração 

para empresas mexicanas. Ao todo, 68 
redes do Brasil, ou 5% do total, opta-
ram por ir além das fronteiras e operam 
em 49 países. No México, a internacio-
nalização é menor: apenas 30 redes de 
franquia (ou 2% do total) conseguiram 
se expandir para o exterior. Segundo 
Rafael Manzo, diretor do Programa 
Nacional de Franquias do México (ór-
gão subordinado à Secretaria de Eco-

nomia), quem cresceu fora do país não 
contou com ajuda governamental, o 
que deve mudar. "Já começamos a tra-
balhar a questão. Neste ano, teremos 
um pavilhão na Feira Andina de Negó-
cios e Franquias de Bogotá [que acontece 
neste mês]", af i rma. 

A franquia mais inovadora no Mé-
xico é a Kidzania, fundada por Xavier 
López Azcona, que partiu para a inter-
nacionalização. Trata-se de um grande 
parque temático infantil onde as crian-
ças brincam de ser adultas: trabalham 

como padeiros na empresa Bimbo e são 
banqueiros no BBVA, por exemplo. A 
cadeia mexicana está presente em 14 
países, incluindo Brasil, Japão, Tailân-
dia e Arábia Saudita. 

No mundo das franquias, há dife-
rentes modelos de expansão interna-
cional. Pode ser por meio da escolha 
de um master-franqueado, responsável 
pelo desenvolvimento do negócio por 
meio de franqueados locais, por exem-
plo. A Kidzania decidiu partir para o 
mercado norte-americano como opera-
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dora do negócio. E, para encontrar um 
parceiro estratégico no país, contratou 
uma equipe de executivos locais, entre 
os quais se destaca Cammie Dunaway, 
ex-vice-presidente da Nintendo. 

Se, por um lado, o México ainda 
tem menos franquias internacionaliza-
das que o Brasil, por outro, é mais aber-
to a bandeiras estrangeiras. De acordo 
com um estudo realizado em 2008 pela 
consultoria mexicana Alcazar & Aran-
day, para o Pnud (Programa das Na-
ções Unidas para o Desenvolvimento), 
o número de franquias internacionais 
no México chegava a 21%, enquanto 
no Brasil era de apenas 11%, e na Es-
panha, de 15%. 

Outra particularidade das fran-
quias mexicanas é o apoio estatal. "Te-
mos uma política pública consistente e 
uma agência especializada para promo-
ver as franquias", afirma Manzo. O di-
retor explica que o programa foi criado 
com três objetivos: gerar novas fran-

quias, aumentar o interesse dos mexi-
canos por esse tipo de negócio e con-
solidar as franquias já existentes. No 
México, há cerca de mil marcas e mais 
de 60 mil estabelecimentos do gênero. 
Já no Brasil existem 1.855 marcas, se-
gundo a Associação Brasileira de Fran-
chising (ABF), e 86.365 unidades. 

Em torno de 80% do orçamento do 
Programa Nacional de Franquias do 
México destina-se à aquisição de no-

vas franquias, com créditos de até US$ 
20 mil e sem a cobrança de juros. Por 
que tanto entusiasmo e generosidade 
fiscal? Segundo dados do governo me-
xicano e da Associação Mexicana de 
Franquias (AMF), a taxa de sobrevi-
vência de uma franquia é de 90%, nos 
primeiros dois anos. No quinto ano de 
operação, mais de 70% das franquias 
tendem a continuar com as portas aber-
tas. Já em um negócio convencional, 
80% quebram antes de completar o se-
gundo ano de operação. 

O programa mexicano busca dar 
a estabilidade necessária tanto ao em-
pregado quanto aos investidores. Em 
muitos casos, são pessoas que apostam 
suas economias ou a soma recebida de-
pois de demissão na busca de um negó-
cio que lhes permita recomeçar. "Uma 
franquia tem uma marca reconhecida 
e um modelo viável, o que lhe permite 
replicar sua experiência", afirma Diego 
Elizarrarás, presidente da AMF. • 
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Fonte: América Economia, São Paulo, n. 403, p. 46-47, set. 2011.




