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Especial | Pequenas e médias empresas

Internacionalização ABF computa
112 redes nacionais em 53 países

F ra n q u i a s
p r o c u ra m
parceiros
no exterior

DANIEL WAINSTEIN/VALOR

Sylvio Korytowski, da Hope: valor do investimento de uma franquia da empresa no exterior inclui taxa de US$ 45 mil, mais capital de giro de US$ 100 mil

Jacilio Saraiva
Para o Valor, de São Paulo

Redes de franquias brasileiras
planejam aumentar o número de
unidades fora do país, em merca-
dos como o Chile, Colômbia, Cos-
ta Rica, Venezuela e Estados Uni-
dos. Segundo dados da Associa-
ção Brasileira de Franchising
(ABF), das 2,4 mil franqueadoras
nacionais, 112 estão presentes
em 53 países. Para franqueados
que já investiram em outras fron-
teiras, as recomendações, antes
de assinar um contrato, são ava-
liar o potencial de demanda, es-
tudar as diferenças culturais do
país-alvo e contar com gestores
locais, que conheçam os hábitos
dos clientes estrangeiros. Depen-
dendo do porte e da área de atua-
ção do negócio, o investimento
em uma franquia no exterior po-
de ultrapassar R$ 380 mil.

A Hope Lingerie quer parceiros
para atuar em países como Chile,
Peru, Colômbia, México e Estados
Unidos, além da Europa. A rede
está no exterior desde 2007, com
sete unidades na Argentina, Is-
rael e Portugal. No Brasil, tem 110
lojas, com projeção de fechar
2013 com 128 unidades. “Va m o s
avançar no mercado internacio-
nal à medida que um investidor,
com domínio na região pesquisa-
da, possa prospectar vários pon-
tos”, diz Sylvio Korytowski, dire-
tor de expansão da marca.

O valor do investimento de uma
franquia da Hope no exterior in-
clui taxa de US$ 45 mil, mais capi-
tal de giro de US$ 100 mil. O prazo
de retorno estimado é de três anos,
com uma equipe de cinco funcio-
nários por unidade. Segundo Ko-
rytowski, o faturamento médio
por loja, ao ano, é de R$ 110 mil. De
acordo com cada operação, a ren-
tabilidade por ponto comercial gi-
ra em torno de 15% sobre o fatura-
mento bruto, descontando despe-
sas fixas e variáveis.

Estão em planejamento tam-
bém novas unidades na Costa Rica
e mais quatro nos Estados Unidos,
nos próximos anos. “Na Costa Rica,
50% dos alunos da escola que já te-
mos lá estudam português. São
funcionários de call centers que
atendem empresas brasileiras.” O
investimento em uma franquia da
Wizard no exterior é de R$ 385 mil,
com prazo de retorno de 12 a 18
meses. O faturamento médio por
unidade, ao ano, está estimado em
R$ 110 mil, segundo Martins.

Outras redes, como M r. L i m p,
Yogoberr y e Depyl Action, come-
çam a espalhar franqueados fora
do Brasil. A Mr.Limp, especializada
em serviços de limpeza e conserva-
ção, começou a internacionaliza-
ção este ano, com lojas em Santia-
go e Viña Del Mar, no Chile. A me-
ta, nos próximos meses, é levar lo-
jas para mais um país da América
do Sul, além da África e Estados
Unidos, segundo o sócio da fran-
queadora, Henrique Soares Adão.
A companhia prevê estar presente
em 30 países, em todos os conti-
nentes. Sediada em São José do Rio
Preto (SP), conta com 170 fran-
queadas no Brasil, em 21 Estados,
além do Distrito Federal.

Com 73 pontos em 12 Estados, a
carioca Yogoberry, de venda de
frozen yogurt, está no exterior há
dois anos, graças a um parceiro no
Irã. O franqueado iraniano procu-
rou a empresa no Brasil, abriu duas
lojas no país muçulmano e já pla-
neja uma terceira. “As nossas metas
de expansão também envolvem a
América Latina”, adianta o diretor
comercial da rede, Marcelo Bae.

O investimento total para aber-
tura de uma loja Yogoberry é de
cerca de R$ 400 mil, incluindo má-
quinas, instalações e taxa de fran-
quia, sem ponto comercial. O pra-
zo de retorno oscila entre 24 e 36
meses e o número de funcionários
recomendado por unidade é de oi-
to pessoas. A maior parte das lojas
funciona em shopping centers. “O
faturamento mínimo esperado é
de R$ 600 mil, ao ano.”

Na Depyl Action, da área de esté-
tica e beleza, o faturamento anual
médio por unidade é estimado em
R$ 1,5 milhão, segundo a diretora
executiva Danyelle Van Strate. No
exterior desde 2006, a marca mi-
neira tem 83 unidades no Brasil e
duas na Venezuela. “A primeira
franqueada no exterior era nossa
cliente e mudou-se para lá”, diz.

O objetivo em 2014 é garantir
mais três unidades, também no
país de Nicolás Maduro. O inves-
timento inicial é de cerca de R$
315 mil. A expectativa de cresci-
mento da rede para 2014 é de
20% sobre o faturamento de
2013, previsto em R$ 70 milhões.

Franqueado da Wizard na Costa
Rica há mais de um ano, o chileno e
filho de brasileiro Renato Souza
Neto investiu cerca de US$ 500 mil
para abrir o negócio. “O valor in-
cluiu a renovação de uma casa no
centro da capital, San Jose”, diz.
Antes de investir no exterior, Neto
analisou a concorrência e montou
um plano de negócios.

“Ao abrir uma franquia em ou-
tro país, avalie o potencial de de-
manda, as diferenças culturais e
modelo de negócio nativo, que
pode ser diferente do local de
origem da franquia.” Para a ini-
ciativa prosperar, é preciso ter
ainda um excelente time de ges-
tão, que conheça bem o mercado
local, diz o empresário, cuja es-
posa, nascida na Costa Rica, assu-
miu a direção da escola.

Com dez funcionários em tem-
po integral e vinte colaboradores
por hora, o empresário espera fa-
turar cerca de US$ 500 mil, ainda
em 2013. “Planejo comprar outra
franquia na Costa Rica, Panamá ou
na Nicarágua, em até 18 meses.”

Alimentação é terreno promissor
De São Paulo

Os setores mais promissores de
franquias brasileiras no exterior
são alimentação, vestuário e aces-
sórios, educação e treinamento,
informa André Friedheim, diretor
de relações internacionais da As-
sociação Brasileira de Franchising
(ABF). Entre os países com mais re-
des nacionais estão Portugal, com
38 marcas; Estados Unidos (36),
Paraguai (30), Angola (17), Argen-
tina e Chile (15).

Para operar lá fora com mais ga-
rantias o especialista diz que é pre-
ciso conhecer o país por meio de
visitas frequentes às principais ci-
dades, participar de missões de
empresários e realizar contatos
com associações de franquias. “De -
ve-se fazer uma ‘i m e r s ã o’ no local”,
diz. “Também é viável contratar
um consultor nativo, que auxilie o
empresário a identificar a melhor
estratégia de expansão.”

Estudos da ABF apontam que
alguns segmentos têm mais ade-
rência a mercados internacio-
nais. “Muitos fabricantes de rou-
pas já exportam e vendem em lo-
jas multimarcas antes de investi-
rem no franqueamento”, diz. “Is -
so facilita a chegada das redes de
moda e a expansão no exterior.”

No ramo de alimentação, as
franqueadoras escolhem primei-
ro as regiões com grandes comu-
nidades brasileiras. Depois,
adaptam produtos de acordo
com a demanda. O segmento de
educação segue a mesma carti-

lha e inicia o atendimento entre
brasileiros que moram fora, ofe-
recendo cursos do idioma local.

Segundo Friedheim, escolher o
plano de entrada certo em um no-
vo mercado é um dos principais
desafios das marcas. “A ação vai ba-
sear o modelo de negócios e o per-
fil do parceiro ideal”, diz. O desem-
barque de uma franquia pode
acontecer por meio de uma opera-
ção direta, com uma master fran-
queadora, um desenvolvedor de
área ou uma joint-venture. “É indi-
cado operar com uma ou duas uni-
dades próprias, ou de um parceiro
único, antes de expandir a rede.”

Grande parte do sucesso da ope-
ração estará também em encon-
trar o sócio adequado, segundo o
diretor da ABF. “Ele deve ter conhe-
cimento do mercado, da cultura e
dos hábitos de consumo da popu-
l a ç ã o”, diz. Além disso, é importan-
te apresentar características como

capacidade financeira para o in-
vestimento, experiência em negó-
cios e gestão profissional. “A maior
dificuldade para quem empreen-
de no estrangeiro é sustentar a em-
presa nos primeiros anos de ativi-
dade. Isso vai exigir dinheiro, tra-
balho e dedicação.”

Encontrar o país certo para ca-
da tipo de franquia também de-
cide o retorno do investimento.
Para Lyana Bittencourt, diretora
de marketing e desenvolvimento
do Grupo Bittencourt, especiali-
zado em redes de negócios, o
Oriente Médio aparece como um
mercado promissor para lojas de
alimentação, moda e acessórios.

“Há capital disponível e poten-
cial de consumo, o que favorece a
entrada de novos players.” A Áfri-
ca, especialmente Angola, África
do Sul e Nigéria, tem atraído mar-
cas de cosméticos e de bens de con-
sumo. “São economias emergentes

e carentes de itens mais sofistica-
d o s .” Já nos EUA, o destaque são as
redes que oferecem o “brazilian
grill” ou churrasco brasileiro, com
boa receptividade entre clientes.

O mercado americano também
é procurado pelos franqueadores
por conta do volume de consumi-
dores nativos, de shoppings cen-
ters e de brasileiros residentes, se-
gundo Friedheim, da ABF. “A facili-
dade de negociação no país atrai
os empresários”, diz. “É um lugar
de regras claras, com legislação de
franquias semelhante à brasileira.”

O chileno Fernando Scobar es-
colheu uma marca brasileira para
entrar em Santiago do Chile. Há
um mês, abriu quatro lojas da Mr.
Limp, da área de limpeza, com in-
vestimento de R$ 56 mil por ponto.
“A previsão é ter retorno no caixa a
partir do décimo mês”, diz ele, que
tem plano de expansão para até 20
pontos em cinco anos. (JS)

Fonte: ABF

Portão de embarque
Países mais procurados pelos franqueadores brasileiros - em quantidade de redes em operação
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Estrangeiros têm
dificuldades com
emaranhado legal
De São Paulo

Empresas estrangeiras, aten-
tas ao poder de consumo do Bra-
sil, apostam no empreendedor
local. Além de redes de franquias
de Portugal e dos Estados Uni-
dos, com planos de expansão em
andamento no país, companhias
da Eslovênia e da França explo-
ram nichos como eletrodomésti-
cos, saúde e tecnologia. Antes de
desembarcar no mercado nacio-
nal, as companhias internacio-
nais enfrentam barreiras como a
complexidade jurídica dos con-
tratos e a burocracia para certifi-
car e importar produtos.

Com sede em Lisboa, a rede Ar -
ranjos Express, de consertos de
roupas, chegou ao Brasil há dois
anos. “Analisamos países emer-
gentes como Angola, Rússia e Tur-
quia e decidimos pelo Brasil por
conta da língua, hábitos da popu-
lação e aceitação no mercado”, diz
Paulo Jorge de Oliveira Marques
Alexandre, dono da marca funda-
da em Portugal em 2003.

A empresa, com 29 lojas em Por-
tugal, fatura € 1,6 milhão ao ano –
o Brasil representa 40% do fatura-
mento do grupo. Até 2015, essa
participação deve alcançar 60% do
total, segundo Alexandre. A rede já

abriu 11 pontos em sete cidades
brasileiras e prepara a inaugura-
ção de mais nove pontos, até mar-
ço de 2014. Há, ainda, 22 contratos
em andamento. A meta é chegar a
200 lojas até 2016, no Brasil. O in-
vestimento, sem contar o ponto, é
de R$ 95 mil, e o prazo estimado de
retorno é a partir do oitavo mês.

A rede americana Coldwell Ban-
k e r, com franquias do setor imobi-
liário em mais de 50 países, desem-
barcou no Brasil no ano passado,
com foco em imóveis em São Paulo
e no Rio de Janeiro. Já tem seis uni-
dades. “A cultura de franqueamen-
to está bem estabelecida e o brasi-
leiro gosta de investir nesse mode-
l o”, diz o CEO Jorge Paulo Fernan-
des. A previsão é fechar o ano com
15 operações em andamento e
atingir 350 unidades, até 2017. O
investimento total é de R$ 120 mil,
com retorno entre 18 e 24 meses.
Uma unidade “m a d u r a” fatura, em
média, R$ 1,2 milhão ao ano.

Com previsão de faturar mais
de R$ 12 milhões no primeiro
ano de atividades, a portuguesa
Helena Carneiro inaugura este
mês, em São Paulo, a primeira lo-
ja da marca Belthia no Brasil. A
fábrica de roupas de cama, mesa
e banho existe em Portugal desde
1983. “Pesquisamos o mercado
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Alexandre: empresa tem 29 lojas em Portugal e fatura € 1,6 milhão ao ano

local durante dois anos”, diz a ad-
ministradora, que vai abrir o
ponto no Shopping D&D.

A chegada de grandes marcas
estrangeiras também traz chan-
ces de investimentos para em-
presários de menor porte. Fun-
dada na Eslovênia há 63 anos, a
Gorenje, de produtos para o lar,
escolheu o Brasil como porta de
entrada na América Latina. Além
de basear seu modelo de negó-
cios em revendas, vai trabalhar
com lojas de móveis planejados,
arquitetos e designers.

“O que mais demanda tempo e
investimento no mercado brasi-
leiro é a certificação dos eletro-
domésticos pelos órgãos respon-
s áv e i s ”, diz a diretora Tatjana Mo-
cenik. “O processo de importa-
ção dos produtos também é de-
morado e burocrático.”

Para Benoit Trivulce, diretor da
Agência Pública Francesa para o
Desenvolvimento Internacional
das Empresas (Ubifrance-Brasil),
o movimento de pequenas em-
presas internacionais em direção
ao país deve continuar em esca-
lada, mesmo com as dificuldades
enfrentadas pelos empreende-
dores estrangeiros. “Eles são sur-
preendidos pela complexidade
jurídica e administrativa. Dife-
rentemente de outros países da
América Latina, o tempo neces-
sário para finalizar um contrato
aqui é muito mais longo, com
custos elevados.”

Mesmo assim, o número de fi-
liais de organizações da França
presentes no Brasil saiu de 350 pa-
ra mais de 500, em oito anos. Do
total, estima-se que 75% são pe-
quenas e médias companhias. (JS)

Franqueado iraniano
procurou a Yogoberry
para abrir duas lojas no
país muçulmano e já
planeja uma terceira

“Como qualquer marca que
precisa se estabelecer em outro
país, investimos em ações de
marketing local e junto a consu-
midores”, diz. “As datas de maio-
res vendas fora do Brasil são as
mesmas daqui, como o Dia dos
Namorados, das Mães, Natal e
Réveillon. Além disso, criamos
calendários regionais para cada
mercado, como um festival de in-
verno, para a venda de pijamas.”

A Wizard, de ensino de idio-
mas, optou por começar a inter-
nacionalização pelos Estados
Unidos, há mais de dez anos, por
causa da grande comunidade de
brasileiros que vive no país. O
fundador da rede, Carlos Wizard
Martins, também morou e ideali-
zou lá o método de ensino das es-
colas. “Além do mercado ameri-
cano, as onze unidades no exte-
rior estão na Colômbia, Costa Ri-
ca, México, Guatemala, Paraguai,
Japão e China”, diz Martins.

No Brasil, a rede com sede em
Campinas (SP) tem 1,2 mil unida-
des em todos os Estados. Até o final
do ano, o plano é abrir mais duas
escolas nos Estados Unidos, em Or-
lando e West Palm Beach, na Flóri-
da. Depois, o próximo destino de
investimentos da empresa será a
Colômbia, com a expectativa de
inaugurar 70 pontos, nos próxi-
mos cinco anos. “Decidimos inves-
tir no país devido ao boom econô-
mico local, com abundância de ca-
pital para investimento”, diz.
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