
Franquias brasileiras 
conquistam o exterior 
Setenta e nove marcas nacionais estão presentes em 49 países. 0 número ainda baixo 
dobrará nos próximos cinco anos. Barreiras Legais e da Língua ainda são inibidores 

» VIVIANE FAVER 

A franquia no Brasil é um 
negócio que, pelos nú-
meros que apresenta, 
chama a atenção de 

qualquer investidor. Atualmen-
te já é possível encontrar fran-
quias brasileiras ostentando 
suas marcas em 49 países dife-
rentes. Estão, principalmente, 
no comércio de rua em Portu-
gal, nos Estados Unidos, em An-
gola e no Paraguai - reflexo dire-
to do processo de internaciona-
lização do setor, mostra levan-
tamento da Associação Brasilei-
ra de Franchising (ABF). 

De acordo com o presidente 
da ABF, Ricardo Bomeny, a in-
ternacionalização das franquias 
brasileiras é processo irreversí-
vel. Atualmente, 79 franquias 
nacionais exportam suas mar-
cas, o correspondente a 5% do 
total das empresas do segmen-
to. Esse número deverá dobrar 
ao longo dos próximos cinco 
anos, pelas estimativas da ABF. 
Em termos absolutos, ressalta 
Bomeny, ainda é um número 
baixo, menor até do que a pre-
sença das marcas estrangeiras 
instaladas no Brasil - 8% do to-
tal. "Isso reforça o potencial de 
crescimento que o Brasil tem 
pela frente", assinala. 

Bomeny lembra, ainda, que 
o aquecimento do consumo do-
méstico associado à política 
cambial desfavorável afetaram 
o ritmo da internacionalização 
das franquias brasileiras. "No 
ano passado, as empresas do se-
tor focaram no atendimento ao 
mercado interno", atestou. 

O grau de dificuldades para 
chegar ao exterior também é ele-
mento inibidor na hora das mar-
cas brasileiras se aventurarem 
no mercado internacional. Entre 
as barreiras enfrentadas pelas 
nacionais, Bomeny cita garantir 
o padrão e o modelo de negócio 
da franquia no exterior; enten-
der a cultura do país estrangeiro, 
treinar e gerenciar as pessoas pa-
ra atuar num ambiente diferen-
te,falta de política econômica e 
monetária nacional e carência 

Vanessa, do A m o Muito, a g u a r d a mais conhecimento e x t e r n o para at ravessar o A t l â n t i c o 

de mão de obra especializada 
tanto em termos de idioma, co-
mo no comércio exterior. "Outra 
barreira lembrada com insistên-
cia foram as exigências dos con-
sumidores no exterior, que são 
bem diferentes das feitas pelos 
brasileiros", alerta. 
Portugal 

Uma das primeiras fran-
quias a abrir suas portas for a 
do País foi a Mundo Verde, que 
há três ano marcou sua presen-
ça no mercado português, pre-
cisamente em Lisboa. O objeti-
vo inicial era utilizar aquele 
país como plataforma de en-
trada para Europa, viabilizan-
do a operação logística nos de-
mais países do continente. Se-
gundo o proprietário, Sérgio 
Bocayuva, foi preciso adequar 
a cultura de operação da marca 
às características do comércio 
local e, como se trata de venda 
de produtos alimentares, as 
questões de registro dos pro-
dutos junto aos órgãos gover-
namentais, além da avaliação 
da viabilidade logística de 
transporte. 

Como a unidade em Portugal 

foi aberta por um masterfran-
queado - empresário com po-
der de fogo financeiro que passa 
a ter participação na empresa 
franqueadora-, as burocracias 
se resumiram ao alinhamento 
do contrato com o parceiro e 
com as leis do país.Nesse caso 
específico, de uma master fran-
quia, a responsabilidade de su-
porte local é do operador no 
país correspondente. 

"Também realizamos por 
nossa conta mapeamento das 
áreas de oportunidade e aceita-
ção do público local pelos servi-
ços e produtos oferecidos. Visi-
tamos diversos comércios lo-
cais de produtos naturais", diz 
Bocayuva. 

Para abertura de uma loja do 
Mundo Verde é necessário in-
vestimento de 37 mil euros. Por 
conta da crescente demanda 
por investidores com aporte até 
25 mil euros, a rede está desen-
volvendo projeto com menor 
área de exposição de produtos 
para adequação aos recursos 
disponíveis pelos investidores. 

Com essa nova abertura de 
negócios para exportação, a re-
de tem expectativa de abrir mais 
seis lojas em Portugal até de-

zembro. "A crise está levando os 
portugueses a buscarem alter-
nativa de 'compra de emprego' 
via o mercado de franquias com 
a segurança de um nicho de 
mercado que atualmente é ten-
dência da nova sociedade por-
tuguesa", justifica. 

Ainda no meio do caminho 
para abertura de sua primeira 
unidade no exterior e em fase 
de expansão no Brasil, a empre-
sa de depilação, Depilatti, -
inaugurada em 2004 - pretende 
abrir, em três anos, sete unida-
des, das quais, a primira em São 
Francisco (Estados Unidos). O 
dono da rede, Carlos Rosa, con-
ta que a ideia de expandir para 
fora do País surgiu quando lan-
çaram a segunda unidade, em 
2006. "Já morei na Califórnia e 
vejo São Francisco como a cida-
de ideal para o início de uma ex-
pansão fora do País. A mídia 
também começou a veicular 
matérias sobre depilação em 
Nova York, e ando pensando so-
bre isso", argumenta. A ut
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Rosa pondera que antes de 
iniciar o processo de internacio-
nalização é necessário conhe-
cer as leis, sobretudo a legisla-
ção contábil e a referente à saú-
de pública, no caso da Depilatti. 
Para lidar com isso, tem manti-
do contato com advogados e 
contadores nos americanos, 
afim de contratar consultoria. 
Também teve o cuidado de pre-
parar um centro de treinamen-
to para capacitação de seus fun-
cionários com professor em in-
glês. "Pretendo dobrar meu fa-
turamento quando abrir a pri-
meira loja no exterior. Apesar da 
crise mundial, acredito ser um 
ótimo momento", declara. 

A loja virtual de acessórios, 
Amo Muito (www.amomui-
to.com), amadurece a ideia de 
fincar a marca fora do País e já 
está plantando a semente para 
iniciar o processo no segundo 
semestre desse ano. De acordo 
com Vanessa Caldas - uma das 
sócias - a ideia de vender para o 
exterior veio ano passado devi-
do ao grande números de pedi-
dos de pessoas que moravam 
fora do Brasil. Os pedidos são 
feito principalmente de Portugal 
e Angola. "Mulheres me man-
dam e-mail pedindo que inicie-
mos esse processo de expansão. 
Como temos preocupações em 
relação à entrega e aos impos-
tos, preferimos esperar mais um 
pouco. Nesse ano começamos a 
pesquisar e entender os impos-
tos de países diferentes, se havia 
algum impedimento por conta 
da categoria em que nossa em-
presa está enquadrada e como 
funcionaria o frete", justifica. 

Criada em 2010, a empresa 
tem proposta bem descontraí-
da, reunindo produtos bem va-
riados, de pequenos itens a bol-
sas de festa. Ao todo são mais de 
3 mil produtos, com novidades 
lançadas semanalmente. 
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Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 12 abr. 2012. Seudinheiro, p. B-12.




