
FRANCHISE EXPO PARIS 

M a r c a s b r a s i l e i r a s 
e s t r e i a m e m f e i r a f r a n c e s a 
Um dos maiores eventos de franquias do mundo recebe Mega Matte, City Shoes, 

Idiomas Yes e Drogaria Max. Participaram 400 expositores este ano 

» VIVIANE FAVER 

Brasil estreou seu pri-
meiro pavilhão na 
Franchise Expo Paris, 
uma das maiores fei-

ras de negócios em franquias 
do mundo, que acontece 
anualmente em março, na ci-
dade de Paris (França). A re-
presentação brasileira se deu 
por meio de quatro marcas: 
MegaMatte, City Shoes, Idio-
mas Yes e Drogaria Max Pa-
drão. A participação das em-
presas nacionais é resultado 
de convênio firmado entre a 
Associação Brasileira de Fran-
chising (ABF) e a Agência Bra-
sileira de Promoção de Expor-
tações e Investimentos (Apex-
Brasil). O evento - que acon-
teceu do dia 18 ao dia 21 - reu-
niu 400 marcas expositoras de 
diversos segmentos e 32 mil 
visitantes, de acordo com o 
diretor da ABF-Rio, José 
Schwartz. 

Ele ressalta o potencial das 
empresas brasileiras, parti-
cularmente as cariocas, e 
atesta que as marcas nacio-
nais têm muito para mostrar e 
trocar experiências com as 
outras marcas estrangeiras. 
"Fui grande incentivador das 
empresas cariocas a partici-
par. Precisamos mostrar o 
nosso mercado, eles precisam 
nos ver. Esse evento é o me-
lhor local , com inúmeras 
oportunidades de negócios. 
Tem gente de todo o mundo", 
assinala o consultor. De acor-
do com Schwatz, o segmento 
de franquia brasileiro faturou 
US$ 88,8 bilhões em 2011 e 
empregou 840 mil pessoas. 

Apesar da tímida participa-
ção brasileira na feira de Pa-
ris, o consultor afirma que a 
cada ano surgem mais em-
presários com interesse de 
participar do evento, "o públi-
co que freqüenta a feira tem 
bom nível de conhecimento e 
busca oportunidades para in-
vestimentos", argumenta, 
acrescentando que pode ob-

servar que a visão estrangeira 
sobre o Brasil mudou e mui-
tos se mostraram interessa-
dos em conhecer mais sobre a 
economia do País. "Por isso 
recomendo a participação co-
mo experiência a todos que 
desejam transformar suas 
empresas em redes interna-
cionais". 

ARGUMENTOS 

Palestrante de primeira via-
gem da Franchise Expo Paris, 
Schwatz levou em sua apre-
sentação argumentos e deta-
lhes para que os franceses e 
demais participantes identifi-
cassem os desafios e oportu-
nidades em desenvolver seus 
negócios no Brasil. Segundo 
ele, contou com avaliações de 
peso, como a do primeiro se-
cretário da Embaixada do Bra-
sil na França, Nicola Speran-
za, que participou da palestra 

sobre o franchising brasileiro, 
reunindo empreendedores, 
membros do governo e da Fe-
deração Francesa de Franchi-
sing (FFF). "Speranzafez ques-
tão de ressaltar o interesse da 
embaixada em ampliar o rela-
cionamento comercial entre 
França e Brasil, afirmando 
que o sistema de franchising é 
o caminho mais propício para 
ampliar os negócios entre os 
dois países", relata. 

Também presente à feira, o 
diretor da ABF nacional, Ri-
cardo Camargo, citou sucesso 
de franquias francesas no Bra-
sil como: 5 à Sec e a rede de 
supermercados DIA%, e a pre-
sença de oito marcas brasilei-
ras em solo francês: Cantão, 
Carmem Steffens, Gato de 
Rua, Mormai, Linkwell, Via 
Uno, M.Officer e Mr. Pretzels. 

Camargo defende que o 
franchising é o maior colabo-
rador para que os estrangei-

ros enxerguem o Brasil mais 
bus iness e menos folia. "O 
franchising brasileiro é res-
peitado pelos europeus e foi 
muito procurado durante o 
evento. Os investidores locais 
buscaram muita informação 
sobre o Brasil", reforça. 

Ele ressalta que a feira de 
Paris, considerada a maior do 
mundo até então, talvez seja 
ultrapassada pela feira orga-
nizada pela ABF em São Pau-
lo, daqui a três meses. Inclusi-
ve, disse, durante o evento 
francês, já foram confirmadas 
presenças de várias empresas 
francesas e espanholas para a 
feira brasileira, em junho. "É 
importante estar conectado 
com o mercado global, prin-
cipalmente se a franquia tem 
planos de expansão interna-
cional. E se uma marca não se 
prepara para a expansão, ou-
tra ocupara o espaço deixada 
por ela", alerta. 
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 29 mar. 2012, Seudinheiro, p. B12.




