
Negócios

A escola de idiomas Fisk já conta com mais de 100 lojas em cinco países

FRANQUIA

Rumo ao exterior

Adalberto Villar - Depois de se consolidarem no mercado interno, redes
de franquias brasileiras iniciam expansão internacional

AS FRANQUIAS sempre foram uma
maneira barata, relativamente simples
e rápida para empresas estrangeiras
aportarem no mercado brasileiro.
Histórias de sucesso como a do
McDonald's, do Burger King e outros
não tão felizes assim como a rede de
pizzarias Domino's e a lanchonete KFC
são casos clássicos. Mas agora, ainda

que lentamente, são as franquias brasi-
leiras que começam a fazer o caminho
inverso. Hoje, a internacionalização do
setor está na ordem do dia. Um nú-
mero crescente de franqueadores não
restringe sua área de atuação apenas
no Brasil. Atualmente, segundo dados
da Associação Brasileira de Franchising
já são mais de 500 lojas de franquias

brasileiras espalhadas por países como
Estados Unidos, Dubai e Japão.

As franquias brasileiras ainda não
são uma potência mundo afora, mas o
processo de internacionalização co-
meça a se consolidar no País. Princi-
palmente em setores que ganham
com os baixos custos de produção,
como o de higiene e beleza e têxtil,
que estão presentes em países de
quase todos os continentes. Mas não
só. Escolas de idiomas, livrarias, ca-
deias de fast-food e sapatarias tam-
bém estão indo para o exterior em
busca de novos negócios. E a maior
parte tem encontrado bastante recep-
tividade a seus produtos.

Espaço para crescer
A Fisk, uma das pioneiras nesse movi-
mento, já tem 106 lojas em países es-
trangeiros. A maior parte delas na Ar-
gentina, mas conta também com
escolas no Paraguai, Japão, Estados
Unidos e Angola. "Ver sua marca lá
fora é uma conquista e tanto, não é
uma questão apenas financeira", diz
Christian Ambros, diretor de marke-
ting da empresa. A expectativa da Fisk
é ampliar o número de países onde
está presente para 15 a médio prazo.

Outra que vem ganhando espaço
no exterior é a Marisol. Por meio de
sua marca infantil Lilica &Tigor, a em-
presa já está presente em dez países do
Oriente Médio. Em quase todos os ca-
sos a Marisol foi procurada por impor-
tadores que gostariam de ter uma loja
da marca em seus países. Ou seja, não
desenvolveu nenhum trabalho pró-
ativo. Mas com os resultados positivos
dos últimos anos a empresa decidiu
apostar com mais vigor no segmento
internacional. Este ano abriu um escri-
tório na Itália para captar franqueados.
"Há muito espaço lá fora para as fran-
quias brasileiras", diz Ronaldo Mattos,
gerente de expansão da Marisol. O pro-
jeto parece estar dando resultado. Já
neste ano a empresa abre uma loja na
Itália e está em contatos acelerados com
investidores da França e Espanha.

A aposta em avançar em direção ao
mercado internacional, na maioria dos
casos, é uma continuação natural das



exportações. Principalmente em seg-
mentos do setor que trabalham com a
comercialização de produtos fabrica-
dos por eles, como as empresas têx-
teis. Em praticamente todos os casos, as
franquias no exterior foram surgindo
por meio dos importadores. Mas mais
do que uma extensão das exportações,
franquear no estrangeiro é também
uma forma de as empresas se tornarem
menos reféns da gangorra econômica
brasileira. Apesar de ainda representar
pouco no balanço, as operações inter-
nacionais trabalham em um ambiente
mais estável. E são instrumento impor-
tante para alavancar as exportações.

Mas, é claro, também serve para
abrir novos mercados. A Vivenda do Ca-
marão, uma franquia de alimentação
baseada no crustáceo que lhe dá o
nome, aposta na expansão internacional
para continuar crescendo. De acordo
com Rodrigo Perri, diretor de marke-
ting da empresa, em quatro anos não
haverá mais espaço para a Vivenda cres-
cer no Brasil. E aí, o caminho é cruzar as
fronteiras. Hoje, a franquia já tem lojas
no México e na Espanha. Mas de
olho em novos mercados deve se
expandir também para a África do
Sul até o fim do ano.

Parceria
Experiências como essas têm ani-
mado o setor no Brasil. A ABE
tem fomentado as ambições ex-
pansionistas das franquias brasi-
leiras e recentemente firmou
uma parceria com a Agência de
Promoção de Exportações e In-
vestimentos (Apex), ligada ao
Ministério do Desenvolvimento.
Por meio da agência, as franquias
brasileiras estão contando com
uma importante ferramenta para
ganhar mercado no exterior. A
principal delas é o apoio para
uma participação cada vez mais
crescente de empresas brasileiras
em feiras internacionais.

No ano passado, por exem-
plo, quatro das principais feiras
internacionais de franchising
contaram com expositores brasi-
leiros. Doze franquias brasileiras

foram para Estados Unidos, Espanha,
Portugal e México expor seus produ-
tos. E o mesmo se repete este ano. Mais
de uma dezena de empresas brasileiras
estiveram na Feira Internacional de
Franquias, realizada em março na Ci-
dade do México. De acordo com a
Apex, só no ano passado foram gera-
dos mais de US$ 60 mil em negócios
nessas feiras. Para este ano a expectativa
é chegar a US$ 5 milhões.

É uma expectativa ambiciosa

A Marisol agora quer a Europa

quando se compara com o resultado
do ano anterior. Mas pequena quando
se olha o tamanho do mercado de
franquias brasileiro. Só no ano pas-
sado, as empresas do setor faturaram
R$ 35,8 bilhões. Um crescimento de
mais de 10% em relação ao ano ante-
rior. Hoje existem quase mil franquea-
dores no País, 90% deles brasileiros. O
número de franquias - ou seja, de lo-
jas — supera a casa de 60 mil. "Depois
de um período de grande instabili-

dade, com muito amadorismo, o
mercado de franchising brasileiro
atingiu a maturidade, muitas em-
presas têm nível de excelência in-
ternacional", diz o consultor
Marcelo Cherto.

Na opinião de especialistas
como ele, ainda há muito o que
ser feito. Principalmente no que-
sito expansão internacional. Para
Celina Kochen, diretora do Co-
mitê de Moda da Associação Brasi-
leira de Franchising, as franquias
de vestuário, por exemplo, ainda
estão indo para o exterior com
pouca preparação. "Existem mui-
tos casos bem-sucedidos, mas, até
agora, acho que houve pouco pla-
nejamento", diz ela. Mas, inde-
pendentemente do nível de pre-
paro de cada franquia, uma coisa é
certa: a expansão internacional é
um caminho sem volta para o se-
tor. Agora é só esperar o dia em
que se poderá apreciar uma boa
comida mineira em uma cadeia
de fast-food brasileira em algum
país europeu. • •
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