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Com os estudos e as pesquisas desenvolvidos pelo Grupo Soares Pereira, constatamos que o 
Brasil tem condições de tornar-se um grande exportador de redes de franquia. Posicionado como 
o sexto maior país no mercado mundial no segmento de franquia, contando com 990 redes de 
franquias e 64.531 lojas franqueadas, é fácil entender a nossa constatação.  
 
Além disso, destacamos que aproximadamente 90% das redes em operação no Brasil são 
genuinamente brasileiras, ao contrário de diversos países onde as marcas estrangeiras 
predominam neste tipo de mercado. Nosso ponto de vista não é novidade para algumas redes 
nacionais que já investem no exterior. Com visão de futuro, elas detectaram este novos mercados 
e estão indo de vento em popa com os projetos de exportação de suas marcas através do sistema 
de franquia. 
 
Podemos citar a Casa do Pão de Queijo e o Bob"s, com lojas em Portugal, o Habib"s explorando o 
mercado mexicano, e O Boticário, com inúmeras operações espalhadas no mundo inteiro, até 
mesmo no Oriente Médio e Japão.  
 
É muito gratificante para nós brasileiros observarmos empresas nacionais ultrapassando fronteiras 
para mostrar no exterior o profissionalismo com que tratamos o sistema de franquia em nosso 
País. Nossos empreendedores estão realmente de parabéns. 
 
O crescimento da internacionalização das empresas franqueadoras é extremamente importante. 
Por isso, o Governo federal deve incentivar cada vez mais projetos como o IC (Unidade de 
Inteligência Comercial) da Apex-Brasil (www.apexbrasil.com.br). Tal projeto permitiu, em 2005, 
que aproximadamente 10 empresas brasileiras lançassem suas marcas no mercado externo. 
Dessa maneira, a Apex-Brasil, pode ser a solução para as pequenas e médias empresas que 
pretendem avançar no mercado internacional. 
 
Apesar de ser o anseio de vários empreendedores brasileiros, o crescimento internacional deve 
ser bem mais planejado e estruturado do que a expansão interna. A ultrapassagem de fronteiras 
exige uma completa estruturação da empresa franqueadora, a fim de proteger os seus negócios. 
Providenciar previamente o registro da marca no exterior, pesquisar as legislações que 
regulamentam a atividade no país objeto da exportação, realizar pesquisas de mercado, elaborar 
planejamento completo do negócio são condições essenciais para a tomada de decisão. 
 
Além disso, a contratação de advogado especializado na área e da região onde se pretende abrir o 
novo negócio é primordial para analisar aspectos legais, tais como: legislação específica da 
franquia, aspectos cíveis, tributários, trabalhistas, questões societárias, locacionais, dentre outras 
pertinentes ao país. No planejamento já mencionado, é importante pesquisar a estratégia de 
expansão e o perfil do franqueado na região. Outro ponto é definir a logística ideal (os produtos 
sairão do Brasil ou serão eleitos fornecedores locais?). 
 
Outro fator a ser considerado é a possível adaptação do produto ao gosto do país, pois conquistar 
o consumidor local é o objetivo central do negócio. Como conclusão, podemos perceber que a 
expansão para o exterior pode ser excelente, desde que seja executada com todas as precauções 
necessárias. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 26 jun. 2006, Seu Negócio, p. B-17. 
 


