
Novas marcas estrangeiras querem atuar no Brasil 
Maria Luíza Filgueiras 
   
Maturidade do mercado nacional atrai oito delegações; Espanha e Portugal vêm pela primeira 
vez. A maturidade do mercado brasileiro de franquias continua seduzindo investidores 
estrangeiros. Prova disso é a participação crescente de delegações internacionais na ABF 
Franchising Expo, a principal feira do setor da América Latina, que tem início hoje em sua 15ª 
edição, no ITM Expo, em São Paulo. No Pavilhão Internacional estão Estados Unidos, México, 
Portugal, Espanha, Peru, Equador, Argentina e Venezuela, interessados em expandir suas 
relações empresariais com o Brasil.  
 
"O mercado brasileiro de franquias é o maior da América Latina e um dos mais maduros no 
mundo. Adicionado a isso, está a tendência econômica de estabilização, que anima ainda mais 
a vinda de empresas estrangeiras", destaca Ricardo Camargo, diretor executivo da ABF.  
 
Segundo ele, a internacionalização da feira também reflete os trabalhos da ABF junto aos 
órgãos do governo e a outras entidades do setor, iniciado em 2004. "Entre eles, destaca-se o 
acordo firmado com a APEX-Brasil (Agência de Promoção de Exportações do Brasil), que 
proporcionou maior visibilidade do Brasil no exterior", diz.  
 
O Brasil, no sexto lugar do ranking do World Franchise Council, soma hoje 971 redes 
franqueadas, sendo 11% internacionais. Movimentou, em 2005, um total de R$ 35 bilhões em 
negócios, 13% mais que no ano anterior. O País já ocupou, em 2003, a terceira posição 
mundial, mas foi ultrapassado por China, Canadá e Filipinas.  
 
Este ano, participam da feira 200 redes em busca de novos franqueados, com uma expectativa 
de negócios da ordem de R$ 22 milhões, segundo a ABF.  
 
Na Espanha, o setor de alimentação lidera o setor, seguido por hotelaria e moda, e são essas 
as principais ofertas aos investidores brasileiros. As empresas espanholas há tempos investem 
em internacionalização - uma de suas principais presenças é o mercado português. O mercado 
de franchising do Equador tem faturamento anual de apenas US$ 800 milhões, com 152 redes 
em operação, metade de origem americana e 14% nacionais. Já o mercado do México conta 
com 750 marcas, 55 mil pontos-de-venda e uma movimentação anual de US$ 750 milhões.  
 
Marcas portuguesas  
 
É a primeira vez que franquias de Portugal participam da feira brasileira. Atualmente, o 
mercado de franchising português atravessa um "boom" de crescimento. "É um crescimento 
sustentável, não só em número de marcas mas também de unidades", afirma João Vasco 
Martins Papa da Costa, presidente da Associação Portuguesa de Franchise (APF). São cerca de 
430 marcas que movimentaram, em 2005, € 3,3 bilhões, uma expansão da ordem de 5% em 
relação a 2004.  
 
Segundo o executivo, os segmentos que mais crescem no país são aqueles relacionados a 
serviços, que ultrapassaram as empresas de comércio. "É o setor líder já que as pessoas têm 
cada vez mais necessidade de terceirizar serviços. Com toda a família trabalhando fora, 
empresas de limpeza, costura e lavanderia, por exemplo, tomaram fôlego".  
 
Apesar do crescimento interno, as marcas portuguesas têm pouca expressão hoje no Brasil. 
"Tivemos várias tentativas no passado de expandir nesse mercado, mas não houve sucesso 
talvez porque tentamos nos impor, logo de início, em setores que o Brasil já tinha liderança, 
como moda (vestuário) e cosméticos", pondera Costa. A investida de marcas lusitanas é não 
só pela facilidade do idioma, mas também pela afinidade entre os povos. "Não somos muito 
diferentes. Temos hábitos mais parecidos com o Brasil que comparados com a Europa do 
Norte". O maior interesse é justamente das franquias de serviços e de consultorias.  
 
Na feira, serão representadas seis marcas e quatro empresas de consultoria.  



Entre elas, a Charib Portugal, especializada em gestão de condomínios, e a Morangos, franquia 
de berçários e creches para crianças de 4 a 12 anos de idade, que desenvolve atividades como 
inglês, informática, artes plásticas, dança e música. "O objetivo principal (da participação) é 
exportar nossos conceitos, levando boas idéias e produtos para fora de Portugal. Mas também 
vamos captar interesses para nosso país, que não é um mercado saturado".  
 
Também será a estréia da comissão espanhola na feira, que participa com oito marcas.  
 
A ABF Franchising Expo vai até o dia 10 Entre as franquias que participam pela primeira vez, 
estão Clube do Empreendedor, Mr. Cheney Cookies e salão Jacques Janine.  
 
Leia mais 
 
Educação cresce 22% e já movimenta R$ 4,6 bilhões 
Maria Luíza Filgueiras 
  
As franquias de Educação e Treinamento registraram um crescimento de 56,7% nos últimos 
dez anos, segundo a Rizzo Franchise. O número de redes nessa categoria aumentou 22% em 
2005, período em que a receita ampliou 18%. Essas empresas totalizam um dos maiores 
faturamentos do sistema de franchising no País: R$ 4,6 bilhões no ano passado.  
 
"A categoria está tomando impulso, não só pela tendência de recorrer a cursos de idioma, mais 
movimentados com a procura pelo idioma espanhol, e de informática, como também pelo 
crescimento de cursos profissionalizantes", diz Ricardo Camargo, diretor executivo da ABF. 
Entre elas, está o Centro Brasileiro de Cursos (Cebrac), cuja presença é maior no interior de 
São Paulo e de outros estados, agora focando as capitais.  
 
A marca possui 51 unidades e o plano de expansão prevê atingir 100 escolas no período de 
dois anos. O Cebrac busca novos investidores especialmente nas regiões Sul, Sudeste e 
Centro-Oeste e vai privilegiar locais que já tenham alguma unidade próxima - a franqueadora 
acredita que conseguirá uma expansão mais estruturada se tiver como ponto de partida as 
cidades onde já está instalada.  
 
A rede de idiomas Skill aposta no projeto escola dentro da escola: a franqueada pode ser a 
própria instituição de ensino, que fica responsável também pelo ensino extracurricular. Já a 
Fisk continua investindo em seu processo de internacionalização e tem como meta sete novas 
franquias no exterior ainda este ano.  
 
Mas o grande destaque da área é a entrada do Colégio Anglo-Americano no sistema de 
franchising. O tradicional grupo carioca de ensino está investindo R$ 250 mil em seu plano de 
expansão, que inclui a contratação de duas consultorias para formatar o modelo de franquia, 
workshops de treinamento e divulgação.  
 
Hoje são quatro unidades de colégio e o grupo está concluindo a quarta e a quinta faculdade. 
"Estamos lançando o formato na feira apenas para colégios, e queremos atingir a marca de 60 
franquias até 2015", diz Rodrigo Suassuna, vice-presidente do Grupo Educacional Anglo-
Americano. O executivo acredita que as escolas que já são parceiras do grupo (compram 
material didático) serão as primeiras a querer se tornar um colégio Anglo. "Elas usavam o 
material pedagógico, mas não toda a metodologia e a marca".  
 
A taxa de franquia é variável: uma escola de educação infantil, por exemplo, terá taxa de R$ 
25 mil, enquanto uma escola de ensino médio tem taxa de R$ 15 mil, além de taxas mensais 
de royalty e propaganda. "A entrada no franchising faz parte da característica do grupo de 
estar sempre inovando", argumenta Suassuna. Segundo ele, os programas de ensino têm 
flexibilidade para a educação regionalizada.  
 
Já para faculdades, a meta do grupo é chegar a dez unidades até 2007, todas próprias e em 
cidades do interior.  
 



Leia mais 
Redes de fast food mostram sua força 
Maria Luíza Filgueiras 
 
A Associação Brasileira de Franchising (ABF) divide o mercado em 18 categorias. Entre elas, 
estão as de maior faturamento, como Alimentação, aquelas cujo desempenho oscilam ano a 
ano, caso das empresas de Serviços e Conveniência, e outras que começam a tomar fôlego no 
mercado, como Hotelaria e Educação.  
 
Hoje, a categoria Alimentação conta com nada menos que 182 redes e um faturamento de R$ 
5 bilhões em 2005 - 16% mais que no ano anterior. "O hábito do brasileiro de comer fora de 
casa é cada vez maior. O pequeno aumento de renda no último ano também ajudou a fazer 
com que esse mercado crescesse e a concorrência acirrada tem resultado em preços mais 
competitivos", pondera Ricardo Camargo, diretor executivo da ABF.  
 
O bom desempenho da categoria estimula projetos ambiciosos de expansão mesmo nas redes 
mais tradicionais. A doceria Kopenhagen, conhecida por ter lançado no mercado produtos 
como Nhá Benta e Língua de Gato, já possui 70% de sua rede formada por franquias (127 
unidades) e prevê um aumento de 20% no total de suas lojas este ano. A expansão faz parte 
do plano traçado pela empresa para este ano, que inclui a abertura de 48 lojas, sendo 6 
próprias e 42 franquias. Recentemente, a implementação dos cafés gerou um aumento de 
153% sobre o número de clientes atendidos nas lojas.  
 
A Vivenda do Camarão, primeira rede de restaurantes especializada em frutos do mar, 
participa pela segunda vez da feira e tem como meta fechar o ano com crescimento em torno 
de 30%. "A participação na feira já é uma grande possibilidade de fechar negócios. Além, é 
claro, de ser o maior evento do setor", diz Rodrigo Perri, diretor de marketing e expansão.  
 
A Subway, que contabiliza 53 lojas no Brasil, planeja abrir mais 25 unidades até o final do ano. 
A empresa pretende ter, até 2010, uma rede de 350 unidades em território nacional com 
investimento total dos franqueados na ordem de R$ 37 milhões e cerca de R$ 1 milhão entre 
ações com logística, propaganda, campanhas, materiais de ponto de venda, entre outras 
iniciativas. Já a rede brasileira de fast food Bon Grillê, hoje com 53 lojas, espera negociar, no 
evento, seis das dez lojas que pretende abrir este ano.  
 
Algumas empresas desta área têm investido em lojas menores ou quiosque para diversificar 
seus pontos-de-venda e as atrações para franqueados, caso da norte-americana Burger King. 
A rede de fast food anunciou na última semana a abertura de seu primeiro quiosque mundial 
de sobremesas, que ficará no Shopping Interlagos, em São Paulo. A intenção é atender os 
consumidores de forma diferenciada, apresentando mais uma opção de compra. Além disso, 
trata-se de uma resposta aos quiosques, neste mesmo perfil, que sua maior concorrente já 
implantou, a McDonald’s.  
 



 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 7 jun. 2006, Administração & Serviços, p. C-3.  
 


