
s dificuldades para a Wi-
zard se instalar na China 
começaram muito antes 

de o grupo Multi, que reúne dez 
marcas de escolas de idiomas e de 
ensino profissional, abrir a uni
dade de Tianjim, a terceira maior 
cidade do país, em 2010. Por uma 
questão cultural, o parceiro local 
precisava ser homem, mais velho 
e bem-sucedido. O material didá
tico foi adaptado para não fazer 
nenhuma referência a religião, 
sexo ou política. 

Problemas como estes fazem 
parte do processo de internacio
nalização das franquias brasileiras. 
Mas não chegam a desestimular os 
franqueadores. Dados da Associa
ção Brasileira de Franchising (ABF) 
indicam que 91 marcas nacionais 
- aumento de 300% em dez anos -
se instalaram em 58 países. É pouco 
- apenas 4,5% do total das marcas 
existentes no país. Mas o movimen
to ganhou fôlego nos últimos cinco 
anos e acontece em um ritmo cada 
vez mais acelerado. A expectativa é 

de aproximadamente 80 franquea
dores iniciarem as operações exter
nas em 2012. 

O processo foi estimulado de
pois de convênio firmado entre a 
ABF e a Agência Brasileira de Pro
moção de Exportações e Investi
mentos (Apex), em 2004. A parce
ria possibilitou a participação dos 
empresários em eventos realizados 
no exterior, nos quais puderam 
divulgar seus produtos e serviços 
e prospectar oportunidades nos 
novos mercados. Cerca de 90 em-
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presas participaram das quatro edi
ções do convênio, que exigiu inves
timentos de R$ 9 milhões. 

O acordo abriu os horizontes 
dos franqueadores brasileiros. Mas 
outros fatores contribuíram para 
acelerar o movimento. "Antes, não 
havia muito interesse pela inter
nacionalização, porque o mercado 
interno era muito atraente e apre
sentava resultados vigorosos", diz 
o gerente de relacionamento in
ternacional da ABF, Rogério Feijó. 
Os negócios no Brasil continuam 
a todo vapor e crescem a taxas de 
dois dígitos desde 2005. No entan
to, com presença maciça no ter
ritório nacional, algumas marcas 
acreditam que, nos próximos anos, 
só será possível manter os níveis de 
crescimento com operações fora 
das fronteiras brasileiras. Num pri
meiro momento, o principal desti
no são os países da América Latina. 

A internacionalização tem obje
tivos definidos: ampliar horizontes, 
reduzir a dependência em rela
ção ao mercado interno e tornar a 
marca conhecida lá fora. "Valori
zar a marca é o principal desafio 

e o maior benefício obtido pelas 
franquias no exterior", afirma o co
ordenador do núcleo de negócios 
internacionais da Fundação Dom 
Cabral (FDC), Sherban Leonardo 
Cretoiu. "Mas o empresário preci
sa ter claro que a consolidação da 
marca leva tempo para acontecer." 

"Nosso objetivo não é ganhar 
dinheiro com a operação interna
cional. É conseguir o reconheci
mento público para a marca Chilli 
Beans. Queremos ser a Gucci dos 
óculos", afirma o diretor institucio
nal de expansão, Mário Ponci. "Para 
consolidar a marca, instalamos 
franquias em cidades importantes 
que tenham aeroportos e trabalha
mos para conquistar a liderança de 
mercado", diz o diretor de franchi
sing da Localiza Rent a Car, Bruno 
Andrade. "Somos líderes no Brasil 
e alcançamos esta meta na Colôm
bia, Paraguai e Peru." 

A meta é ter cem pontos de ven
da fora nos próximos cinco anos -
hoje tem 19 unidades em Portugal, 
Estados Unidos, Colômbia e Ango
la e está prestes a desembarcar nos 
Emirados Árabes em parceria com 

um desenvolvedor de área que vai 
levar a marca para 14 países da re
gião. Elas representam 4% da recei
ta da empresa, que tem 450 unida
des no Brasil, dez delas próprias. 

A Localiza, por sua vez, está pre
sente em sete países da América do 
Sul, onde tem 48 agências franque
adas - no Brasil, são 250 franquias. 
A expansão internacional, em 
1992, foi iniciada com master fran
queadores, estratégia abandonada 
cinco anos depois. Agora, a empre
sa trabalha com um franqueador 
por país, geralmente um grupo do 
segmento de veículos. "Para dar vi
sibilidade à marca, a implantação 
da rede de franquias precisa acon
tecer rapidamente, o que só pode 
ser feito com parceiros fortes finan
ceiramente", diz Andrade. 

A maioria das franquias iniciou 
o processo levada por empresários 
que conheceram as marcas no Bra
sil. O projeto de internacionaliza
ção mais consistente foi desenvol
vido em um segundo momento. 
O Boticário é uma das exceções. A 
operação começou em 1986, com 
a abertura da primeira unidade 
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em Lisboa, Portugal, e se espraiou 
para oito países, com 65 unidades. 
No Brasil, são 3.260 lojas. "Realiza
mos um estudo preliminar sobre o 
mercado português e optamos por 
conduzir o processo. A operação 
em Portugal é própria e representa 
o principal mercado internacional 
da empresa, com média de cresci
mento de cerca de 15% nos últimos 
cinco anos", diz o diretor-executivo 
de novos negócios, André Farber. 

A crise econômica não parece ter 
afetado os planos de internacionali
zação. "Não há nenhum indício de 
que essas companhias pretendam 
reduzir sua presença no exterior", 
diz Cretoiu. Pesquisa da FDC com 
47 empresas mostra que 72,3% não 
têm intenção de entrar em novos 
mercados neste ano. Mas 60,9% pre
tendem expandir os negócios nos 
países nos quais estão presentes. 

ü núcleo de negócios internacio
nais da FDC monitora, desde 2006, 

o processo de saída das companhias 
nacionais e elabora o ranking das 
mais internacionalizadas. Há dois 
anos, foi desenvolvida uma meto
dologia específica para realizar o 
mesmo trabalho com as franquias. 
Em 2012, a pesquisa envolveu 16 
marcas. O índice para classificar o 
grau de internacionalização analisa 
fatores como a receita obtida com a 
venda de royalties e exportação de 
produtos, o número de países onde 
estão presentes e de unidades fran
queadas e a participação desses ne
gócios no total realizado. O ranking 
é encabeçado pela Via Uno, da área 
de acessórios pessoais e calçados, 
seguida pela Showcolate e Fábrica 
Di Chocolate, do segmento de bebi
das, cafés, doces e salgados. 

Os consultores chamam a aten
ção para um ponto: a internacio
nalização resulta em uma curva 
de aprendizagem que, com o tem
po, ajuda na correção de rotas na 

expansão, e abre novas oportuni
dades até mesmo para os concor
rentes. A Wizard, do grupo Multi, 
aproveitou bem as lições aprendi
das. Das 30 escolas existentes nos 
Estados Unidos, apenas cinco con
tinuam ativas depois que os bra
sileiros residentes no país foram 
obrigados a voltar em 2008, no 
auge da crise. "Essas unidades estão 
sendo adaptadas para trabalhar no 
esquema de intercâmbio, modelo 
a ser usado também na Inglaterra, 
onde vamos iniciar as operações", 
diz a gerente de relações interna
cionais, Luisa Siqueira. 

A Wizard está em dez países, 
com cerca de 20 franquias. Além de 
usar desenvolvedores de áreas em 
algumas praças, a empresa chegou 
à Costa Rica e Angola com master 
franqueados. Em cada um desses 
locais, o plano é abrir 13 escolas em 
cinco anos - no Brasil existem cerca 
de 1,2 mil franquias da marca. 
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Text Box
Fonte: Valor Setorial Franquias, São Paulo, p. 48-50, ago. 2012.




