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As franquias brasileiras começam a consolidar o caminho para o exterior. "A internacionalização é 
a garantia de um mercado maior e mais estável", diz Ricardo Camargo, diretor executivo da 
Associação Brasileira de Franchising (ABF).  
 
Este ano, o sistema vai faturar R$ 35 bilhões, 9% acima de 2004, quando registrou R$ 31,6 
bilhões. São 814 marcas diferentes com uma rede de 59 mil franquias. "Pelo menos mais 30 mil 
empregos foram gerados este ano e aproximadamente 2 mil novos pontos-de-venda", diz.  
 
A internacionalização da Showcolate é audaciosa: vai começar nos Estados Unidos, país que tem 
exportado o maior número de franquias para o Brasil. "Nos próximos cinco anos, a rede abrirá 5 
mil unidades em solo americano. É um projeto ambicioso, mas a empresa encontrou um sócio 
forte lá", diz Camargo. As franquias terão formato de quiosques.  
 
A livraria Nobel iniciou este ano operação em Portugal e já tem contrato fechado na Espanha em 
2006. A China in Box está reforçando sua presença no México, onde já tem quatro unidades. Já foi 
fechado contrato para abertura de lojas da Mundo Verde em Angola e a Wizard chegou aos 
Estados Unidos e Japão.  
 
Franquias brasileiras avançam... 
   
Fisk tem mais de 920 escolas na Argentina, Japão, Paraguai, Estados Unidos e Angola.  
 
A rede de calçados Carmen Steffens abriu mais uma loja em Portugal, chega ao México e à 
Espanha ainda este ano e, em 2006, abre unidade no Kuwait. O setor calçadista é o que mais 
investe nessa expansão. "Quando o empresário vende só o produto, ele concorre com os demais 
da prateleira de acordo com o preço - e com o dólar desvalorizado, nosso produto lá fora fica mais 
caro. Se o empresário manda o produto para a própria loja, ele não tem concorrência de 
prateleira e ainda agrega o valor da marca". A Via Uno, por exemplo, - que já atuava na 
Venezuela - está transformando suas lojas nacionais em franquias.  
 
As franquias nacionais contam com apoio do Governo Federal desde dezembro de 2004. Através 
de convênio firmado entre a APEX-Brasil (Agência de Promoção de Exportações do Brasil) e a ABF, 
12 empresas associadas receberam incentivos da ordem de R$ 1,8 milhão para ações de 
divulgação, difusão e inserção de suas marcas no mercado externo. O foco do projeto são os 
mercados mexicano, americano, espanhol e português, com meta de fechar 2006 com mais de 
US$ 5,3 milhões exportados.  
 
A rede brasileira de idiomas Fundação Fisk, que inclui as escolas Fisk e PBF, é uma das empresas 
mais avançadas nesse processo. Tem mais de 920 escolas na Argentina, Japão, Paraguai, Estados 
Unidos e Angola. No próximo ano, abrirá franquia também no Chile.  
 
"Apesar do processo de recuperação econômica do País, ainda temos três problemas básicos: as 
altas taxas de juros, que impedem o crescimento de produção que as empresas poderiam ter; o 
mercado interno brasileiro ainda precisa ser bastante aquecido - vamos fechar o ano com 
crescimento menor que Argentina e Equador; e ainda temos alguns gargalos para exportação", diz 
Camargo.  
 
Algumas franquias precisam adaptar seus produtos para o mercado externo. Algumas alteram o 
nome para garantir a pronúncia correta ou para evitar duplicidade de marca no país. No Oriente 
Médio, as empresas geralmente têm que mudar as embalagens, em função da escrita e das 
imagens. "Os perfumes com embalagem com fotos ou formato de mulher não são bem aceitos. 



Alguns países proíbem a entrada de álcool, então há necessidade de mudança na fórmula de 
cosméticos.  
 
"O Boticário, com mais de 300 unidades no exterior, mantém o nome. Já a empresa Oceanic 
Cosméticos teve que mudar o nome na Europa, pois já havia esse registro lá. A Vivenda do 
Camarão, nos Estados Unidos, usa o nome Captain Shrimp", diz Camargo. No setor de 
alimentação, as redes têm que cumprir algumas exigências, como certificado de origem e, às 
vezes, até alterar os sistemas de produção. Produtos que vendem brasilidade têm mais sucesso 
do que os produtos que se adaptam ao mercado de destino.  
 
Mercado interno  
 
O segmento de alimentação é um dos que mais cresceram este ano no mercado interno, diz 
Camargo. A rede americana de fast food Subway, por exemplo, reiniciou seu processo de 
expansão no Brasil. Com 31 lojas no País, fechou em setembro 21 novos contratos. "A projeção é 
fechar 2006 com 80 unidades", afirma Frederico Lanat Pereira, agente de desenvolvimento da 
Subway no Brasil.  
 
Entre as empresas que mais se destacaram no País, Camargo aponta o crescimento do Burger 
King, que já possui seis restaurantes e continua com vendas fortes; a Pizza Hut e o Bob’s. Para 
conseguir completar o audacioso plano de abertura de 100 lojas neste ano, a rede Bob’s vai 
inaugurar ainda este mês 36 lojas. "Fecharemos o ano com 105 aberturas", afirma Flávio Maia, 
diretor de marketing, expansão e franquia. Somando-se os novos pontos de venda, a empresa 
termina 2005 com 470 lojas (64 próprias e 406 franqueadas)e crescimento de 20% no 
faturamento. O Bob’s está investindo R$ 30 milhões na expansão.  
 
Na última quinzena de novembro, inaugurou a primeira franquia em Angola. A empresa abrirá 
ainda a primeira loja de Palmas (TO). "A cadeia se tornará a rede de fast food com maior 
cobertura geográfica do Brasil", diz Maia.  
 
A empresa vai abrir mais 100 unidades. "A marca ainda tem muito espaço para crescer", diz. "Só 
na capital de São Paulo, pesquisas mostram um mercado potencial de 96 restaurantes; hoje 
temos apenas 52".  

 
 
Leia Mais 
 
Impala aposta em quiosques 
   
Entre as novidades do segmento neste final de ano, está a entrada da fabricante de cosméticos 
Impala no varejo. "Estamos abrindo cinco quiosques próprios em shoppings de São Paulo e, a 
partir de janeiro, começamos a franquear", revela Marina Cabral, gerente de marketing da 
Impala.  
 
O investimento da empresa para cada quiosque gira em torno de R$ 40 mil, que também será o 
valor para franquia. Os pontos-de-venda próprios estão no Shopping Butantã, SP Market, e no 
Shopping Suíço, em Campos do Jordão. A empresa vai abrir ainda quiosques no Shopping D e 
Shopping Tatuapé, na capital paulista.  
 
"Vamos operar de maneira distinta aos sistemas de franchising no mercado, que hoje cobram 
percentuais sobre os pedidos, com taxa mensal de royaties e taxa de propaganda", diz a gerente.  
 
 
 



A empresa, que mantém o "Clube da Manicure", com mais de 6 mil profissionais cadastradas, já 
planeja um cartão de crédito com preços diferenciados para que elas realizem compras nesses 
pontos-de-venda. "Mas a compra de produtos para corpo e cabelo já são superiores às de esmalte 
nos quiosques", afirma Marina.  
 
A Impala tem hoje 20 linhas de produtos. Só de esmaltes são seis linhas, com uma gama de 
quase 400 cores. "Há pouco mais de um ano entramos no segmento de cosméticos. O quiosque 
vai expor mais essas linhas, pois a marca ainda é muito conhecida somente como produtora de 
esmaltes".  
 
A linha para cabelos Therapy, por exemplo, já está sendo exportada para Chile e Angola e a 
empresa está fechando contrato para venda no Japão e em Portugal. As linhas de esmalte são 
exportadas para Espanha e Portugal há dois anos.  
 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 7 dez. 2005, Administração & Serviços, p. C-3. 


