
Franchising além das fornteiras nacionais  
 
O que as empresas precisam levar em conta na hora de expandir seus negócios em países 
estrangeiros  
 
O franchising como estratégia de expansão também pode levar os negócios para além das 
fronteiras nacionais. Empregando os mesmos princípios de replicação de modelos de negócio 
em território nacional, como a padronização da operação, transferência de know-how e o 
investimento de terceiros, muitas marcas vão para outros países e implantam unidades 
exclusivas, expandindo sua atuação para novos mercados. 
 
Muitas são as marcas de outros países que vieram para o Brasil com o modelo de franquias. 
"Podemos citar Pizza Hut, Subway, Accor Hospitality, Alphagraphics, entre outras tantas dos 
mais variados segmentos de atividade", comenta Luis Gustavo Imperatore, sócio-diretor de 
Consultoria da Praxis Business. "O próprio McDonald´s, um dos ícones do franchising no 
mundo, presente em mais de cem países, chegou ao Brasil em 1979", completa. 
 
No caminho oposto, marcas brasileiras também foram para o exterior, como O Boticário, Lilica 
&Tigor, Localiza, etc. Segundo estudos da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), 
em parceria com a Associação Brasileira de Franchising (ABF), de 2000 a 2010, o crescimento 
de marcas brasileiras operando com unidades no exterior cresceu mais de 350%, de 15 para 
68 marcas. 
 
"De forma geral, as marcas que decidem partir para a internacionalização já atingiram um 
nível satisfatório de expansão e de resultados em suas redes no território nacional e, embora 
ainda possam continuar explorando o potencial de negócio no próprio país, avaliam que 
montar unidades com sua marca em outros países pode trazer resultados adicionais", explica 
Luis Gustavo. 
 
Estar consolidado no mercado doméstico acaba sendo um dos pré-requisitos para a 
internacionalização. "Imagine que, se uma marca ainda pouco conhecida, no início de sua 
expansão, enfrenta dificuldades para vender suas primeiras franquias, tanto menos terá boas 
chances de sucesso no exterior, sem ter ainda um histórico razoável de sucesso em seu país 
de origem", aponta o sócio-diretor da Praxis Business.  
 
 O que uma marca e uma rede consolidada quer, portanto, é conquistar novos territórios, o 
que significa ter acesso a novos mercados, novos clientes, novas experiências que levem ao 
aprimoramento de seus produtos e de seu modelo de negócios, aumentando o potencial de 
resultados. "Esse é um ponto importante, porque a internacionalização, se considerada, deve 
fazer parte de uma estratégia de crescimento de resultados, fundamentada em modelos de 
negócios bem-sucedidos e já detentores de bons resultados", conta Luis Gustavo. 
 
O sócio-diretor da Praxis Business acredita que empregar a expansão internacional de uma 
rede de franquias que esteja enfrentando muitos problemas e com resultados aquém dos 
esperados em princípio, não é um bom caminho. "Se uma rede ainda não conseguiu bons 
resultados em seu próprio país, podem não haver boas razões para acreditar que os 
conseguirá no exterior. Além do que, a internacionalização exige estudos aprofundados e até 
adaptações no negócio e em produtos". 
 
O processo de internacionalização de um modelo de franquias deve ser cuidadosamente 
planejado. Luis Gustavo Imperatore lista os principais fatores que precisam ser avaliados para 
a tomada de decisão sobre esse assunto:  
 
- Mercado Potencial 
 
Este é possivelmente o primeiro item a ser avaliado. Se no país em consideração não houver 
interesse ou demanda suficiente para o seu produto ou serviço, o projeto termina aí. Esse fator 
também está ligado às preferências e aos hábitos de consumo do país avaliado. Se a aceitação 
do produto for baixa, a demanda pode ser insuficiente. 
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- Nacionalização do produto 
 
Como cada país tem diferentes culturas, desde o idioma, a tradição, os costumes,as regras e o 
próprio ambiente de negócios, o produto ou serviço pode precisar de adaptações aos padrões e 
preferências do país. 
 
- Produção e logística 
 
Se o negócio for o da venda de produtos, a capacidade de produção precisa ser planejada para 
que consiga atender à nova demanda gerada pelas unidades do exterior. Dependendo da 
natureza dos produtos, como alimentos, por exemplo, pode ser necessário desenvolver 
fornecedores locais para itens específicos, caso não haja viabilidade da importação do país 
original da marca. Mesmo para os negócios de serviços, algumas máquinas, equipamentos e 
insumos empregados podem precisar ser importados ou fornecidos localmente. 
 
- Modelo Financeiro & Investimentos Necessários 
 
Juntamente com os dois itens anteriores, o modelo financeiro de internacionalização será um 
dos pilares do projeto. Mesmo se todos os demais fatores forem viabilizados, se, no final, a 
conta não fechar, ou se as expectativas de resultados e retorno do investimento estiverem 
aquém do mínimo considerado, pode não valer a pena tentar. 
 
Nesta análise, estão envolvidos principalmente aspectos como preço do produto ou serviço no 
país estrangeiro, potencial de vendas e do número de unidades do território considerado para 
a expansão, os tributos locais e custo dos produtos.Além disso, o custo da mão de obra no 
país deve ser considerado. Porém, como no Brasil, o peso dos encargos sociais sobre a folha 
de pagamentos dos funcionários está entre as maiores do mundo, haverá menos chances de 
se ter surpresas nesse aspecto. Essa conta tenderá a ser igual ou menor do que no Brasil. 
 
O modelo de royalties e outras taxas precisa ser definido com base no modelo financeiro da 
operação no país, e não necessariamente poderá ser o mesmo que no país de origem da 
marca. 
 
Outro ponto relevante a ser avaliado, como em qualquer operação internacional, é a relação do 
câmbio entre as moedas dos países, e a questão do envio de royalties e dividendos do país 
estrangeiro para o Brasil. Também podem haver regulamentações quanto à participação de 
capital estrangeiro ou na sociedade de empresas estrangeiras em empresas do país. No Brasil, 
por exemplo, empresas que sejam filiais de pessoa jurídica com sede no exterior não podem 
aderir ao regime tributário do Simples Nacional. 
 
- Modelo de Gestão da Rede e Expansão 
 
A internacionalização pode ser conduzida no país estrangeiro por conta própria ou com o 
envolvimento de parceiros locais nos negócios. A primeira opção envolve mais riscos devido à 
inexperiência de atuação naquele país, ao passo que um parceiro local pode ter maior 
competência de fazer a marca e a rede serem bem-sucedidas no país. Esse modelo é o de 
nomear um máster-franqueado no país, ou seja, um franqueado especial que terá as funções 
de franqueadora naquele país. 
 
Outro ponto relevante são os padrões da operação no país estrangeiro. Para garantir a 
qualidade da operação e o respeito aos padrões da marca, devem ser implantados modelos de 
capacitação semelhantes aos do país de origem, assim como desenvolver os manuais de 
operação e de gestão das unidades no idioma local, considerando também todas as adaptações 
que foram definidas para a nacionalização do modelo de negócios naquele país. A mera 
tradução de manuais poderá ser inadequada ou insuficiente. 
 
Um novo modelo de contrato de franquia também precisa ser desenvolvido no idioma local e 
em conformidade com as legislações pertinentes no país. Os mesmos princípios e as principais 
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cláusulas relativas a direitos e obrigações devem ser mantidas, porém com as adaptações que 
sejam necessárias conforme o direito e a jurisprudência do país. 
 
- Legislação tributária 
 
Convém estudar e entender todos os impostos e taxas que abrangem a operação do negócio 
no país. Caso a internacionalização envolva a importação de produtos acabados, matérias-
primas, insumos, máquinas, equipamentos, softwares, é preciso avaliar as taxas de 
importação no país e o quanto vão pesar nos investimentos para implantação das unidades e 
também dos custos. 
 
- Legislação Trabalhista 
 
As principais implicações são relacionadas às regras da relação de trabalho da empresa com 
seus funcionários, que elevem o custo de pessoal. Alguns países da União Europeia, por 
exemplo, adotam regras bastante rígidas quanto à admissão e a demissão de funcionários. 
Este custo do pessoal precisa estar na conta, uma vez que influencia os resultados da 
operação. 
 
- Legislação Civil 
 
É prudente buscar orientações junto a advogados do país estrangeiro (e também junto a 
advogados brasileiros especializados em Direito Internacional) quanto a direitos e deveres nas 
relações de negócio, tanto com os franqueados como outros parceiros de negócio e 
fornecedores nacionais. 
 
- Legislação de Defesa do Consumidor 
 
Também se deve investigar e entender legislações que regulamentem as relações de consumo 
no país, e adaptar o que for necessário na operação das franquias no que se refere aos 
processos e regras de atendimento e venda de produtos e serviços ao consumidor final. 
 
- Legislações Específicas da Atividade ou do Produto ou Serviço 
 
Consultar as eventuais legislações ou regulamentações específicas que envolvam a atividade 
ou os produtos e serviços do negócio no país. 
 
Sobre a Praxis Business_ 
 
A Praxis Business, empresa especializada em consultoria e educação corporativa para o 
franchising,varejo e outros canais de vendas nasceu em 2009, já treinou mais de 35 mil 
pessoas e concluiu mais de 50 projetos de consultoria e gestão. Das 25 maiores empresas de 
franquias do Brasil, segundo ranking da ABF, a Praxis Business atende 12 delas, como O 
Boticário (maior rede de franquias do Brasil), Bob´s, CCAA, Oi, Localiza, entre outras. 
 
Sobre Luis Gustavo Imperatore 
 
Sócio-Diretor da Praxis Business e Administrador pela FGV-SP, Luis Gustavo Imperatore possui 
13 anos de experiência em consultoria em trabalhos de definição, formatação, avaliação e 
revisão de canais de vendas e de gestão de redes de varejo, especialmente franquias. Atuou 
em mais de 200 projetos com vivência em mais de 30 setores/segmentos de mercado, junto a 
redes em todo Brasil. Participou de projetos de gestão de redes e de internacionalização de 
franquias em outros países da América Latina, e do desenvolvimento de parcerias junto a 
gestores de redes na França e na Holanda. É co-autor dos livros: Gestão Estratégica do 
Franchising - Como construir redes de franquias de sucesso e Franchising - uma estratégia 
para a expansão de negócios. 
 
Serviço 
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 INTERNACIONALIZAÇÃO DE FRANQUIAS 
 
 Fonte: Luis Gustavo Imperatore, sócio-diretor da área de Consultoria da Praxis Business 
 Praxis Business 
 Av. Queirós Filho, 1700 - Sobrado 65, Vila Leopoldina 
 São Paulo - SP - 05319-000 
 Telefone: (11) 2361-1326 
 www.praxisbusiness.com.br 
 
Fonte: Maxpress. [Portal]. Disponível em: 
<http://www.maxpressnet.com.br/Conteudo/1,608249,Franchising_alem_das_forn
teiras_nacionais,608249,5.htm >. Acesso em: 14 ago. 2013. 
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