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Ações governamentais e de associações do setor de franchising têm incentivado a 
internacionalização das redes de franquias brasileiras. Em 2005, quatro das principais feiras 
mundiais incluíram um pavilhão brasileiro e as marcas nacionais apresentaram seus produtos 
nos Estados Unidos, Espanha, México e Portugal, entre outros países. A expansão internacional 
é uma realidade no País e hoje há, no total, cerca de 30 redes com presença mundial.  
 
É uma tendência que ganhou envergadura nos últimos cinco anos, como reflexo da situação 
político-econômica do País e também graças ao convênio firmado entre a Apex-Brasil (Agência 
de Promoção de Exportações e Investimentos) e a ABF (Associação Brasileira de Franchising). 
O acordo garante incentivo financeiro para ações de divulgação, difusão e inserção das marcas 
nacionais no mercado externo.  
 
A Fisk foi pioneira no processo de internacionalização de franquias. Chegou, em 1986, à 
Argentina, e hoje é a marca brasileira líder em presença no exterior, com 103 unidades 
franqueadas em Angola, na Argentina, nos Estados Unidos, no Japão e no Paraguai.  
 
Sob a perspectiva da franqueada, em termos de rentabilidade não há diferenças expressivas 
em se manter uma franquia no Brasil ou no exterior, já que o modelo de negócio se mantém 
mesmo atravessando as fronteiras dos países. É claro que, sendo a franquia um canal de 
distribuição de marca, produto ou serviço, é preciso que sejam feitas adaptações operacionais 
do modelo pelo franqueador (pré-contrato, contrato, tipo de demanda, adaptação do produto, 
treinamento etc.). O franqueado recebe, no Brasil ou em qualquer país do mundo, a mesma 
condição de trabalho.  
 
É na figura do franqueador - e não do franqueado - que se concentram os mais altos 
investimentos da internacionalização. A aplicação dos recursos financeiros se inicia na 
realização de um criterioso estudo do mercado, cujo principal objetivo é identificar se existe, 
de fato, demanda suficiente que faça valer o investimento. Afinal, não são raras as vezes em 
que a marca chega a um país como um nome totalmente desconhecido. O maior desafio, neste 
primeiro momento, é escolher o franqueado certo para o novo território.  
 
A internacionalização, sem dúvida, é uma estratégia de expansão interessante: expõe a marca 
e o produto. Mas é preciso avaliar a sustentabilidade das novas franquias. Do contrário, a 
exposição positiva pode ser tornar, do dia para a noite, um doloroso processo para os 
franqueadores, mesmo os já consolidados no mercado nacional.  
 
No segmento de escolas de idiomas, a expansão internacional ainda é um grande desafio. É 
preciso que o franqueador entenda as especificidades e necessidades de cada país e região, 
adaptando seu modelo de franquia conforme o mercado. No Japão, por exemplo, a rede de 
ensino Fisk, hoje com 15 unidades franqueadas, foi estruturada para atender aos alunos, na 
maioria das vezes, no final de semana, já que o carga horária de trabalho impedia aulas 
durante a semana.  
 
Depois do diagnóstico, é a vez de cuidar para que a implantação e a operação da escola seja 
fiel à de sua matriz - da escolha do ponto à elaboração do projeto e contratação e treinamento 
das equipes, em especial dos professores. É imprescindível garantir a qualidade pedagógica. 
Se não houver essa preocupação, nenhuma rede de ensino de idiomas sobreviverá no exterior 
- e nem no Brasil.  
 
De maneira simplista, o franqueado internacional só tem de vir ao Brasil escolher a marca e 
para fazer o treinamento oferecido pela franqueadora, o que pode ser feito in loco. É preciso 
destacar que os investimentos em franquias brasileiras são menos expressivos no exterior e, 
na maioria dos casos, o custo final é inferior ao nacional. Graças ao preço dos equipamentos e 
mão-de-obra, além dos custos tributários, mais acessíveis no mercado externo do que em 
nosso País.  
 



O desafio da internacionalização de redes se configura, a cada dia, como uma realidade das 
marcas nacionais. Quem não abrir as portas e se profissionalizar neste novo cenário, 
certamente ficará para trás na "nova era" das franquias brasileiras.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 12 jun. 2006, Administração & Serviços, p. C-3. 
 


