
O movimento de brasileiros ru-
mo a Portugal é antigo e colecio-
na casos de sucesso. Um dos me-
lhores exemplos são as mais de
50 lojas da rede O Boticário,
que estreou na terra de Camões
em 1986. De lá para cá, o merca-
do lusitano se consolidou como
um dos mais importantes para a
rede, que tem no país seu segun-
do maior faturamento - com
um crescimento anual acima
dos 10%, apesar da crise.

Outro caso, esse mais recen-
te, é o da rede de lojas de linge-

ries Hope, que iniciou as opera-
ções portuguesas em 2008 e,
desde então, abriu duas unida-
des. Recentemente, a compa-
nhia tem dado mostras de que
pretende acelerar a expansão
no país, através da abertura de
novas franquias.

Na área de alimentação, po-
rém, as tentativas de internacio-
nalização de empresas brasilei-
ras para Portugal não tem tan-
tos exemplos bem sucedidos.

Nos fins dos anos 1990 e co-
meço dos anos 2000 diversas
empresas brasileiras do setor
tentaram abrir operações no
país. A rede de restaurantes Vi-
venda do Camarão, especializa-

da em frutos do mar, por exem-
plo, inaugurou a primeira unida-
de em Portugal em 1998. No au-
ge da operação, chegou a contar
com cinco unidades no país,
que respondiam por quase um
quarto das receitas do grupo.
Pouco tempo depois, porém, as
coisas desandaram e a empresa
resolveu encerrar a operação
portuguesa. Hoje, a empresa
prefere não comentar o assunto
Mas na época, as explicações pa-
ra o fracasso giravam em torno
de problemas operacionais, difi-
culdades em lidar com o respon-
sável pela operação e uma legis-
lação que dificultou o envio de
produtos para o país. ■ G.F.
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Assespro-SP anuncia nova diretoria

Caminho inverso também é bastante comum

A Assespro-SP (Associação das Empresas de Tecnologia da Informação

do estado de São Paulo) anuncia a posse da nova diretoria para o

biênio 2013/2014. O atual diretor presidente Marcos Sakamoto foi

reeleito para comandar a entidade. Para Sakamoto, no próximo biênio

um dos principais pontos a trabalhar será a interiorização da entidade,

atingindo os principais polos tecnológicos no interior do estado de São

Paulo. A nova diretoria tem também quatro vice-presidentes.

As relações entre Brasil e Portu-
gal sempre foram muito próxi-
mas. As similaridades culturais,
somadas ao histórico que os paí-
ses compartilham e à facilidade
da língua, acabam servindo co-
mo um estímulo extra para em-
presários — de um ou de outro
lado do oceano —, se arrisca-
rem a cruzar o mar e buscar a ex-
pansão dos negócios.

Hoje, motivado por fatores co-
mo a crise europeia e o cresci-
mento expressivo da renda no
Brasil, a quantidade de compa-
nhias com sotaque lusitano fin-
cando bandeira por aqui tem se
mostrado expressiva. São casos
como o da rede de restaurantes
H3 e da franquia de serviços de
limpeza House Shine. Ambas se
estabeleceram no país recente-
mente e já acumulam os primei-
ros resultados.

Além mar
Vir para o Brasil foi a melhor op-
ção encontrada pelos sócios da
rede H3 para manter o cresci-
mento. Depois de praticamente
atingir o limite da expansão no
país de origem e ver a marca já
bastante consolidada por lá, era
hora de buscar um mercado que
possibilitasse um passo maior.

“A escolha pelo Brasil foi pe-
la dimensão do mercado. Este
país é um verdadeiro continen-
te e com um potencial de cresci-

mento que poucos países têm”,
afirma Antonio Araújo, um dos
sócios-fundadores da compa-
nhia. O primeiro restaurante, es-
pecializado em “hambúrguer
gourmet”, foi aberto por aqui
em outubro de 2011.

De lá para cá, outras 11 lojas
foram abertas, em shoppings de
grande movimento, como o El-
dorado e o Morumbi, ambos em
São Paulo. Em breve, a rede de-
ve chegar também às cidades
de Salvador e Recife.

O tamanho da economia bra-
sileira também foi o que moti-

vou os executivos da House Shi-
ne, especializada em serviços
de limpeza, a trazerem a marca
para o Brasil. “É um mercado gi-
gantesco. E isso pesou mais do
que a língua, já que as diferen-

ças são tantas que acho que se-
ria até mais fácil negociar em in-
glês”, diz António Cândido, pre-
sidente da empresa, que se ins-
talou no Brasil no meio deste
ano e conta com 60 unidades.

Apesar de todo o potencial de
mercado, trazer uma operação
portuguesa para o Brasil exige
uma série de cuidados. “A im-
plantação no mercado brasilei-
ro exige um esforço muito gran-
de. Ter um sócio brasileiro tal-
vez seja a decisão mais acertada
para entender melhor esses
meandros”, diz Araújo.

A saída foi a mesma encontra-
da por Cândido. “Logo que co-
meçamos a pesquisar o merca-
do, vimos que seria prudente
contar com ajuda local.”

Para isso, foi oferecida socie-
dade à executiva Lilian Esteves,
que tinha mais de dez anos de
experiência no setor de fran-
quias no Brasil.

Segundo Araújo, da H3, além
de todo o arcabouço burocráti-
co, os custos brasileiros tam-
bém são significativamente
maiores do que os de Portugal.
“Até mesmo a matéria-prima,
que é muito abundante por
aqui, é mais cara.”

Apesar disso, o fato de o país
contar com fornecedores muito
grandes ajuda a dar velocidade
na expansão do negócio. “Quan-
do criamos a rede lá, tivemos
de formar nossos fornecedores.
Aqui eles já estão acostumados
a lidar com o fast food.”

Maior que lá
O tamanho do mercado brasileiro
faz com que as operações locais
consigam, em pouco tempo, supe-
rar os resultados da matriz. Na
House Shine, apesar dos poucos
meses de operação, isso já aconte-
ceu. “A carência do mercado era
muito grande, então os resulta-
dos são imediatos”, diz Cândido.

Para a H3, o fenômeno deve
demorar um pouco mais para se
concretizar. “Acredito que em
três anos o resultado obtido no
Brasil já será maior do que o de
Portugal”, acredita Araújo. Para
2013, a expectativa é que a em-
presa triplique de tamanho na
operação brasileira.■
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