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Os investidores do Oriente Médio apostam nas franquias brasileiras. De acordo com Ricardo 
Camargo, diretor executivo da Associação Brasileira de Franshising (ABF) , 75 empresários árabes 
que participaram da segunda Feira de Franquia do Oriente Médio em março deste ano se 
interessaram pelo investimento em franquias nacionais. Prova disso é a confirmação de abertura 
quatro lojas da Cia. Hering na Arábia Saudita ainda neste ano.  
 
Segundo Karin Hering, gerente de marketing e franquias da Cia. Hering, o negócio com o Oriente 
Médio começou há cerca de seis anos, quando um investidor árabe procurou o grupo e começou a 
comercializar os produtos Hering na região. “A aceitação foi enorme e na hora em que oferecemos 
a possibilidade de franquia, ele aceitou”, conta. 
 
A Cia. Hering faturou R$ 390 milhões e abriu três lojas no exterior em 2004. O grupo estima a 
exportação de US$ 1,5 milhão para a região do Oriente Médio, valor que representa um 
crescimento de 20% em relação ao valor exportado no ano de 2004. “Essa expectativa positiva, 
deve-se ao fato da abertura das novas franquias na Arábia Saudita, que terão um papel 
multiplicador, pois consolidam a nossa marca no mercado”, reforça Karin Hering. A Green , marca 
especializada em vestuário infantil direcionada para o público classe A, também tem a Arábia 
Saudita como alvo da sua meta de expansão internacional. A companhia estima 35% de 
crescimento em sua atuação internacional nos próximos dez anos. “O mercado do Oriente Médio é 
um oásis para nós, pois a região não tem crise e os nossos produtos têm grande aceitação no 
mercado local”, afirma Antonio Bruno, diretor de expansão internacional da Green.  
 
O executivo relata que um investidor árabe, Abhul Hammed, interessou-se pela comercialização 
dos produtos há cerca de cinco anos, e há cerca de dois lhe ofereceram a possibilidade de 
franquia e ele aceitou. “A nossa vantagem é que a religião local não faz restrições de vestuário 
para jovens de até 12 anos”, explica. 
 
O volume de vendas da Green foi de cerca de 1 milhão de peças em 2004, sendo que 50 mil 
foram destinadas ao mercado do Oriente Médio. “A exportação representou apenas 5% da 
produção total, mas a demanda para o Oriente Médio foi de 2%, número alto quando comparado 
ao total de exportação”, avalia. 
 
Mas não é só o produto têxtil que atrai os investidores arábes. “A Arezzo conta hoje com quatro 
lojas em Riad (Arábia Saudita), pois um investidor se impressionou com a qualidade de nossos 
sapatos há cerca de quatro anos”, relata Márcio Goldberg, diretor de marketing. 
 
O plano de expansão da marca para 2005 está voltado para a reforma das lojas do mercado 
nacional e há uma estimativa de 30% de crescimento do faturamento anual para este ano. A 
empresa, contudo, não divulga dados de sua atuação no exterior. A Braccialetto está no sistema 
de franquias há cinco anos. Tem o seu foco voltado ao segmento de acessórios pessoais, jóias 
semipreciosas com design Italiano. Utiliza como matéria-prima o ouro, aço inoxidável, prata, 
pedras variadas. Segundo o diretor presidente, Edvânio Santos, a empresa cresce 20% ao ano, 
está presente em quase todo o território brasileiro, mas pretende se expandir para o exterior. A 
empresa conta com um representante comercial nos Emirados Árabes vendendo para lojistas e 
distribuidores locais. “É preciso entender como funciona o mercado árabe para se adaptar a ele”, 
explica. 
 
Prêmio 
A Associação Brasileira de Franchising realizou, na última quinta-feira, a segunda cerimônia de 
entrega do Selo de Excelência em Franchising (SEF) para os associados franqueadores que 
tiveram maior destaque no relacionamento com os seus franqueados ao longo de 2004.  



“O critério da premiação é uma pesquisa realizada com os franqueados das redes participantes, os 
quais avaliam a atuação do franqueador em vários aspectos”, explica Artur Grymbald, presidente 
da ABF. Foram 55 premiados. 
 
A Casa do Construtor , por exemplo, recebeu o prêmio destaque na Categoria Pleno, destinada às 
marcas com mais de três anos de atividade. A Number One Idiomas recebeu o prêmio na 
Categoria Master, a qual é composta por marcas com mais de dez anos de mercado. O prêmio 
destaque na Categoria Senior, destinada a marcas com mais de cinco anos de atividade, foi dado 
a agência de viagens Fly Tour . 
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