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Resumo 

O objetivo dessa pesquisa é estudar o processo de internacionalização das 

franquias brasileiras do setor de alimentação. Foi realizada uma revisão da literatura 

sobre Internacionalização e Franchising, que deu suporte ao trabalho. Trata-se de 

uma pesquisa qualitativa do tipo estudo de casos múltiplos envolvendo duas 

franquias brasileiras. A internacionalização por meio de franquias ainda é um modo 

de entrada no exterior pouco explorado, porém recentemente, vem apresentando um 

crescimento significativo. O Brasil é o terceiro maior mercado mundial de franquias. 

Em 2011 apresentou um crescimento de 16,9%, representado por duas mil e trinta e 

uma marcas, sendo que noventa redes brasileiras já operam no exterior. Para a 

investigação, foram selecionadas as franquias: Fábrica di Chocolate e Spoleto, como 

sujeitos de pesquisa. Os dados foram coletados por meio de entrevistas 

exploratórias semiestruturadas, além de análise documental e de sites. O estudo 

apontou que o processo de internacionalização da primeira franquia citada ocorre 

por meio de Máster franqueado, num total de dezenove franquias no exterior. Já a 

segunda internacionaliza-se através de parcerias com grupos fortes e possui vinte e 

nove franquias fora do Brasil. Constatou-se também que o principal fator que 

impulsiona as franquias brasileiras a investirem no mercado externo é o aumento do 

valor da marca pela presença internacional. Mediante a entrevista com a Consultoria 

Cherto foi possível averiguar que as franquias estão em fase de crescimento no país 

devido ao aumento de consumo da classe C e assim as oportunidades internas são 

inúmeras, mas ainda são poucas as que dão o passo para a internacionalização. 

Pode-se verificar que as principais dificuldades para processo de internacionalização 

situam-se no âmbito cultural e geográfico, que afastam as franquias do processo de 

expansão, muitas vezes por medo de se arriscar e não obter sucesso, devido às 

dificuldades de custos, coordenação e os riscos políticos e econômicos.  

Palavras-chave: Internacionalização; franchising; setor de alimentação; inibidores 

do processo de internacionalização; facilitadores do processo de 

internacionalização. 
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Abstract 

The objective of this research is to study the internationalization process of Brazilian 

franchises in the food sector. It has been done a literature review on International 

Business and Franchising, to support this thesis. It is a qualitative research study with 

multiple cases involving two Brazilian franchises. The internationalization through 

franchising is still a way underexplored of getting abroad, but recently has been 

showing significant growth. Brazil is the third largest market in worldwide franchises. 

In 2011 grew by 16,9%, represented by two thousand and thirty-one brands, which 

ninety brazilian networks are already operating abroad. For this research, it has been 

selected following franchises: Fábrica di Chocolate and Spoleto, as research 

subjects. Data has been collected through semi-structured exploratory interviews, 

document analysis and websites info. This study pointed out that the process of 

internationalization of the first franchise occurred through Master Franchisee of a 

total of nineteen franchises abroad. The second one is through partnerships with 

strong groups and has twenty-nine franchises outside Brazil. It was also found that 

the main factor that drives brazilian franchises to invest in foreign markets is to 

increase brand value by international presence. Through interview with Cherto 

Consulting company, it was possible to verify that franchises are growing inside the 

country because of increasing consumption of C Class. Therefore are numerous 

internal opportunities. In this sense there are few companies that move towards 

international areas. It could been seen that the main difficulties for internationalization 

process are cultural and geographical situation. This excludes franchises of the 

expansion process, often for fearing to not been succeeded, due to the difficulties of 

cost, coordination, political and economic risks. 

Keywords: Internationalization; franchising; food sector; inhibitors of the 

internationalization process, facilitators of the internationalization process. 
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INTRODUÇÃO  

 

Problema de Pesquisa 

 

A atuação das empresas brasileiras fora do seu mercado doméstico é um dos 

fenômenos mais expressivos da globalização. O mercado nacional está se tornando 

mais aquecido e competitivo, podendo muitas vezes, apresentar-se saturado. A 

forma que as empresas nacionais encontram para alcançar a concorrência é a 

expansão de suas atividades em novos mercados, com o principal objetivo de 

aumentarem sua lucratividade, competitividade e ainda se tornarem marcas globais. 

Para Boone e Kurtz (1988), o comércio internacional torna-se vital para o 

crescimento de um país, bem como para suas empresas, por várias razões: o 

comércio expande mercados, cria oportunidades para a produção e distribuição de 

bens, permite às empresas explorarem oportunidades crescentes em outros países 

e as tornam menos dependentes do seu mercado interno. Muitas organizações 

acreditam que o marketing global e o comércio internacional podem ajudá-las a 

detectar as necessidades e as mudanças nos hábitos dos consumidores, a reduzir 

custos, a adquirir novas alternativas para estratégias de distribuição, a prover 

informações valiosas sobre mercados potenciais ao redor do mundo e a incrementar 

o contato com as inovações de produtos desenvolvidos pelos concorrentes.  

As empresas multinacionais se tornam competitivas devido ao conhecimento 

desenvolvido no contato com vários mercados, da pressão exercida pela 

concorrência nestes mercados nos quais atuam a diversidade cultural e ainda os 

desafios que enfrentam constantemente. As empresas passam a ser mais 

reconhecidas por competirem com fortes concorrentes internacionais, por se 

relacionarem com grandes fornecedores agressivos e consumidores cada vez mais 

rigorosos em diferentes países. 

A internacionalização dos mercados, embora não seja uma atividade recente 

em países desenvolvidos, está ganhando destaque no Brasil, a partir da segunda 

metade da década de 90 (BATISTA JR, 1998). As primeiras empresas brasileiras 

iniciaram suas atividades de internacionalização através da exportação nos anos 60 

e, com maior ênfase nos anos 70. A Gerdau, líder em produtora de aços, foi à 
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primeira empresa brasileira que se internacionalizou através do processo de 

aquisições no exterior, FDC (2012) 

O Brasil apresentou uma diminuição nas iniciativas de internacionalização por 

parte das suas empresas nos anos 80, mas na década de 90, devido ao 

aprofundamento do processo de globalização e das medidas de liberalização dos 

mercados mundiais, as empresas ampliaram suas atuações nos mercados 

internacionais, através de estratégias mais agressivas e muitas delas envolvendo 

investimentos diretos no exterior. O gráfico 1 representa estes dados: 

 

 

Gráfico 1 – Início da Internacionalização 

Fonte: Pesquisa Global Players: Investigação sobre Processos de Internacionalização de Empresas 

no Brasil. (2008) 

 

O gráfico 1 representa o percentual de empresas que atuavam no exterior 

considerando a década de 60 até 2006, comparando com Argentina e Chile que 

também estavam em desenvolvimento. Nota-se que na década de 90 foi o melhor 

período de atuação no exterior das empresas brasileiras. Retrata também o quanto o 

Brasil investiu de forma “moderada” no exterior até a década de 90, devido aos 

riscos do negócio, aos altos custos envolvidos e a falta de preparação em termos 

operacionais. 

A internacionalização de países emergentes está em ascensão, devido a 

força de crescimento do PIB, renda per capita e movimentação monetária, desta 
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forma países em desenvolvimento, como o Brasil, destacarão cada vez mais este 

tema (GHOSHAL; PIRAMAL; BARTLETT, 2000; BARTLETT; GHOSHAL, 1992). 

Nogueira (2007) afirma que: 

 

Havia dois tipos de empresas no Brasil na década de 1990: as que 

atuavam para o mercado interno e integravam um setor concorrencial 

composto, na maior parte, por empresas nacionais de porte variado, 

e as empresas voltadas para o mercado internacional. Que tinham 

características de monopólio ou oligopólio de grandes e modernas 

organizações. Algumas delas eram nacionais e pertenciam ao setor 

privado, como Odebrecht e Gerdau; outras eram organizações 

estatais com atuação globalizada, como Petrobrás, Embraer 

(privatizada), Companhia Vale do Rio Doce (privatizada) e 

Companhia Siderúrgica Nacional (privatizada);e havia as 

multinacionais, como Volkswagen, Ford, Mercedes-Benz, General 

Motors, Bayer, IBM, Motorola, Microsoft e HP. (p. 278) 

 

Conforme a afirmação do autor, devido às exigências e altos riscos para atuar 

em “megamercados”, na época eram poucas as empresas brasileiras com 

experiência internacional. Nota-se que esse setor era denominado por monopólios 

ou rede de oligopólios, pois reestruturavam constantemente seus processos e 

padrões de gestão, utilizavam tecnologias avançadas, contavam com os melhores 

profissionais e possuíam estratégias para atuar no comércio exterior e atender as 

novas demandas. 

A internacionalização de uma empresa pode ser entendida como um desafio 

que leva a mesma a um processo crescente e continuado de atuação desta em 

outros países que não o de sua origem, e é caracterizada por parte do seu 

faturamento ter origem do exterior. É um processo importante e de relevância para o 

sucesso das empresas e, consequentemente, para o desenvolvimento do país. 

Porter (1990) afirma que:  

 

A competitividade de uma nação depende da capacidade de 

inovação da sua indústria e seu contínuo aperfeiçoamento. As 
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empresas ganham competitividade por causa da pressão sofrida 

através da concorrência e dos desafios a que são submetidas 

permanentemente. Estas recebem todo o benefício ao terem fortes 

competidores internacionais, fornecedores agressivos e 

consumidores exigentes em seu mercado doméstico. (p. 73) 

 

Entende-se que com a atual concorrência, o mercado cada vez mais 

globalizado, os avanços tecnológicos, não é preciso, mas sim exigido que as 

empresas inovem, busquem novas alternativas e melhorias em todos os aspectos. A 

competitividade de uma nação depende da capacidade de inovação e atualização de 

sua indústria e estes fatores são forçados a serem desenvolvidos no cenário 

competitivo globalizado, pois estão diretamente relacionados. 

As ideias de Porter (1990) mostram que com a vinda das empresas 

multinacionais para o mercado local passa ser necessário que as empresas 

nacionais aumentem sua competitividade, passem a melhorar em diversos fatores 

tais como: atendimento, qualidade de produto, propaganda, etc., e se tornem mais 

competitivas, a fim de não perderem seus clientes finais. 

Empresas estrangeiras intensificaram sua entrada no Brasil a partir da 

abertura econômica ocorrida no início dos anos 90, conforme explica PASIN (2003): 

 

O processo de internacionalização da economia brasileira afirma-se 

conforme foi marcado pela grande quantidade de empresas 

nacionais adquiridas por estrangeiras: das 2308 transações de 

fusões e aquisições realizadas na década de 90, 61% envolveram o 

capital externo. Entretanto, as organizações brasileiras ainda atuam 

timidamente no exterior. (p. 9) 

 

Entende-se que o processo de internacionalização das empresas brasileiras 

ocorreu de forma passiva, pois muitas empresas preferiram não arriscar seus 

negócios. Na década de 90 as empresas que apresentavam bom desenvolvimento e 

alto potencial eram bem vistas e reconhecidas pelas multinacionais, então iniciou o 

processo de transações de fusões e aquisições. 
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Segundo Nogueira (2007), no início da década de 1990, o Brasil se tornou um 

campo passivo da globalização dos negócios e da atração de capital estrangeiro, 

guardadas as devidas proporções das oscilações sem controle que o mercado 

mundial comporta. 

Conforme o autor citado anteriormente, o Brasil passava por constantes 

transformações e diversos desafios, e tampouco pode se confortar com práticas e 

tendências que lhe são desfavoráveis, porém o nosso país ingressou com atraso na 

economia globalizada ocorrendo um processo desigual de adaptação e aprendizado 

das organizações e dos indivíduos, ou seja, nem todos estavam preparados para 

enfrentar as mudanças e os desafios da globalização. 

Essas mudanças constantes no mercado, devido à globalização direcionam 

as empresas nacionais e estrangeiras a ampliarem suas atuações de um mercado 

local para o mercado externo. Segundo Batista Jr. (1998) a internacionalização dos 

mercados, embora não seja uma atividade recente em países desenvolvidos, está 

ganhando destaque muito grande no Brasil. Nota-se que os países em 

desenvolvimento, como o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul (BRICS) 

considerado economias emergentes, explorarão ainda mais suas atuações em 

mercados estrangeiros nos próximos anos. 

O Brasil apresenta-se em constante evolução e com a economia aquecida, 

porém as empresas nacionais almejam se tornarem marcas globais e buscam a 

conquista de novos mercados. Conforme levantamento da FDC (2002), o modo de 

entrada mais adotado é através da exportação, pois os riscos e os investimentos são 

menores. 

As empresas multinacionais são consideradas competitivas, pois utilizam-se 

de fornecedores reconhecidos nacionalmente, sendo submetidas a constantes 

desafios que agregam experiências e oportunidades. Quando uma empresa ainda 

não sofreu tais desafios, ela pode deixar de ser tão competitiva em relação a uma 

empresa multinacional, pois esta se apresenta mais preparada e adaptada à novas 

exigências e novos consumidores.  

Os estudos de Maximiniano et al (2003) consideram a decisão de 

internacionalizar-se como um projeto cujo escopo é a empresa comercializando 

regularmente produtos no mercado externo. Porém não é um processo simples, para 

isto é necessário passar por alguns desafios, tais como: as barreiras burocráticas 
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dos países em que se pretende atuar, barreiras tarifárias, altos custos de mão de 

obra, entre outras dificuldades, mas em contrapartida há também as vantagens de 

que iniciam a partir do reconhecimento global, aumento de competitividade e 

lucratividade, ganhos em termos de economia de escala e escopo.  

Vale ressaltar que a posição geográfica é um facilitador neste processo, pois 

devido à boa localização do Brasil, facilita o abastecimento de produtos no exterior, 

principalmente para América Central e do Sul, com isto diminui os custos de 

operação logística que acaba influenciando diretamente no custo final do 

produto/serviço, desta forma esta é uma vantagem que pode ser explorada pelas 

empresas brasileiras. 

O requisito fundamental para sobrevivência das empresas brasileiras no 

exterior é escolher o melhor modo de entrada no país de atuação, manter a alta 

qualidade de seus produtos, analisar as reais necessidades daquele mercado alvo e 

estabelecer um bom relacionamento com seus funcionários e clientes. 

Existem diversos modos de entrada no mercado internacional, através da 

exportação é a forma que apresenta menores riscos e menores investimentos, mas 

também há outras formas que exige mais capital e investimento e encorparam 

maiores riscos na operação: instalação de subsidiárias ou unidades de produção 

próprias, alianças estratégicas com empresas estrangeiras, escritórios de 

comercialização próprios; e joint venture. 

Uma forma estratégica de internacionalização que vem atraindo as empresas 

brasileiras é a de franquias. O crescimento em 2011 deste setor apresentou um 

aumento de 16,9% de número de redes franqueadas, atingindo o faturamento de 

88,8 bilhões (ABF, 2012). Este crescimento foi marcado pelo aumento de renda da 

população e pelo bom momento da economia nacional, relata o estudo feito pela 

ABF. 

Através deste amadurecimento no setor, as empresas se tornam sólidas e 

passam a investir no exterior através da abertura de franquias nos mercados 

externos. Ao final de 2011, 90 marcas brasileiras já possuíam operações nas arenas 

internacionais, elas estão presentes em 58 países, em todos os continentes (ABF, 

2012). 

A internacionalização através de franquias exige uma estratégia diferenciada 

e inovadora, pois ao atuarem no mercado internacional é necessário não somente 
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uma boa estratégia, mas também a adaptação para atender as particularidades de 

cada país, manter os padrões estabelecidos pelo franqueador, alto custo envolvido e 

grandes riscos, mas vale ressaltar que com a expansão internacional o franqueador 

terá grande chance de aumento da competitividade, reconhecimento global da 

marca, aumento de vendas e lucro, contato com novas tecnologias, novos mercados 

consumidores e fornecedores, além de potencializar as economias de escala.   

Diante desse quadro, o foco desta pesquisa é analisar o setor de franquias de 

alimentação de duas empresas com forte presença no exterior, a saber, Fábrica di 

Chocolate e Spoleto, a fim de buscar subsídios para compreender a estratégia 

utilizada para atuação no exterior, verificar quais são os principais países de destino 

e ainda compreender quais os principais motivos que as levam para o âmbito 

internacional. 

Assim, a questão da pesquisa que se procurou responder é: Como ocorre o 

processo de internacionalização de franquias brasileiras do setor de alimentação? 

 

Objetivo do trabalho 

 

Diante do quadro anteriormente exposto, esta pesquisa tem por objetivo 

analisar o processo de internacionalização de duas franquias brasileiras mais 

internacionalizadas, do setor de alimentação. 

Esse objetivo geral desdobra-se em quatro objetivos específicos, descritos a 

seguir: 

O primeiro objetivo específico dessa investigação é compreender o perfil 

destas franquias brasileiras do setor de alimentação que operam no exterior. 

Pretende-se identificar como é a atuação destas empresas também no Brasil, em 

termos de faturamento, número de lojas e o modelo do negócio; uma vez que se 

trata de franquias brasileiras é importante compreender como estas empresas estão 

posicionadas no mercado nacional para melhor compreensão do processo de 

internacionalização. 

O segundo objetivo específico é analisar os principais inibidores deste 

processo de internacionalização das franquias de alimentação analisadas, 

compreender como elas reagem a tais dificuldades, pois o processo de 
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internacionalizar-se é complexo, requer diversos estudos e análises e ainda é um 

investimento em longo prazo. 

O terceiro objetivo específico é analisar quais são os principais motivos que 

impulsionam estas franquias brasileiras a investirem no mercado externo, 

compreender o que elas buscam com esta atuação no exterior, como lidam com esta 

operação e o que esperam destes novos mercados. 

O quarto objetivo específico é a verificação de como ocorre à decisão de qual 

país atuar, compreender as razões por tal escolha e os critérios adotados. Quais são 

os principais motivos que impulsionam as franquias brasileiras a investirem no 

mercado externo, compreender o que elas buscam com a atuação no exterior, como 

lidam com esta operação e o que esperam destes novos mercados. 

Para isso foram feitas entrevistas com gestores responsáveis pela área de 

expansão internacional buscando compreender como ocorre o processo de 

internacionalização, os países em que atuam, as dificuldades encontradas e a 

relevância do processo para a empresa. 

 

Justificativa 

 

A internacionalização das empresas brasileiras embora ainda esteja em 

expansão, já vem ganhando destaque nos últimos anos O crescimento do setor em 

2011 alcançou o faturamento de R$ 88,8 bilhões, que representa 2,3% do PIB 

nacional conforme estudo pela ABF (2012), tal crescimento é devido ao bom 

momento da economia nacional e o aumento de renda da população. Através de 

estudos de caso múltiplos esta dissertação busca compreender o processo de 

internacionalização das franquias brasileiras no setor de alimentação mais 

internacionalizadas, no que se refere, dentre outros aspectos, análise do modo de 

entrada no exterior, a escolha do país de entrada, a quantidade de franquias em 

cada país e as principais dificuldades encontradas neste desafio. A motivação 

principal que conduziu esta pesquisa foi à busca de indícios das formas estratégicas 

de internacionalização que veem atraindo as empresas brasileiras para franquias, 

bem como do conhecimento de seus estímulos e inibidores. 
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Metodologia de pesquisa 

 

O trabalho foi guiado pelo método de estudo de casos múltiplos, que permite 

analisar o modo de internacionalização das franquias brasileiras do mesmo 

segmento de atuação pesquisadas que passaram por esses processos. Essa opção 

baseou-se em Yin (2010), que afirma que o método do estudo de caso permite que 

os investigadores retenham as características holísticas e significativas dos eventos 

da vida real, e que a necessidade diferenciada dos estudos de caso surge do desejo 

de se entender os fenômenos sociais complexos e, em se tratando de casos 

múltiplos, considerando-se a replicação literal com resultados similares em relação a 

algumas questões de avaliação e replicação teórica com resultados contrastantes. 

 O estudo de caso é um método da pesquisa qualitativa que, segundo Minayo 

(2007), refere-se às investigações no campo das ciências sociais com um nível de 

realidade que não pode ser analisado quantitativamente. A avaliação subjetiva do 

que se está pesquisando, mediante entrevistas exploratórias semiestruturadas é o 

conjunto de informações necessárias para alcançar os resultados esperados. Quivy 

e Campenhoudt (2008) afirmam que essas entrevistas contribuem para descobrir os 

aspectos a serem considerados e aumentam ou retificam o campo de investigação 

da teoria, revelando determinadas situações do fenômeno estudado em que o 

investigador não teria espontaneamente pensado por si mesmo e, assim, completar 

as proposições de trabalho sugeridas pelas leituras. 

Foram selecionadas duas franquias brasileiras do segmento de alimentação 

com forte atuação internacional, o Spoleto (rede de fast-food italiana) e a Fábrica di 

Chocolate (fondue express), com o intuito de compreender o processo de 

internacionalização de cada uma, análise do modo de entrada no exterior, a escolha 

do país de entrada, a quantidade de franquias em cada país e as principais 

dificuldades encontradas. Foi feita também entrevista com uma das principais e mais 

importante consultoria de Franchising do Brasil, Cherto Consultoria, para melhores 

entendimentos, esclarecimentos do setor analisado e as perspectivas para os 

próximos anos. 

Uma possibilidade, de estudar componentes não estritamente 

representativos, mas característicos desta população (QUIVY; CAMPENHOUDT, 
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2008). Os sujeitos dessa pesquisa foram em ambas às empresas, profissionais 

responsáveis pela área de expansão internacional com o cargo de gerência, a fim de 

procurar conhecer como são os processos de internacionalização e avaliar o modo 

de entrada e as principais barreiras deste processo. Para Yin (2010), os estudos de 

caso permitem generalizações locais e não universais.  

Esta pesquisa, de caráter qualitativo foi realizada em duas etapas: revisão da 

bibliografia existente sobre internacionalização e franchising. O objetivo, nesta 

etapa, foi o de buscar contribuições que permitissem estabelecer os fundamentos 

teóricos nos quais o estudo se baseou. Posteriormente foram elaborados os roteiros 

das entrevistas, que, por meio da interação entre entrevistador e entrevistado, 

apresenta como vantagem o grau de profundidade dos dados obtidos. O roteiro é 

composto por questões objetivando compreender o processo de internacionalização 

destas empresas. 

Elaborado o instrumento de pesquisa, foram realizadas três entrevistas. A 

primeira foi presencial e foi realizada individualmente na Consultoria Cherto, com o 

presidente da consultoria. Já a entrevista com a empresa Spoleto foi realizada por 

telefone, pois o entrevistado, gerente responsável por expansão internacional, 

estava em viagem a trabalho no exterior, impossibilitando de ser realizada uma 

entrevista pessoal. Também a entrevista com a Fábrica di Chocolate ocorreu da 

mesma forma, por telefone, pois a sede fica em Joinville, impossibilitando de ser 

realizada uma entrevista pessoal e a entrevistada foi a gerente responsável por 

expansão internacional. As entrevistas foram gravadas com o consentimento dos 

entrevistados, digitalizadas e posteriormente analisadas, confrontando os 

testemunhos com os objetivos das questões propostas. Os roteiros das entrevistas 

encontram-se disponíveis no Apêndice. 

 

Estrutura da Dissertação 

 

A dissertação está estruturada em quatro capítulos. Primeiramente é feita 

uma introdução ao tema, os capítulos: um, dois e três apresentam os pressupostos 

teóricos da pesquisa, que permitem compreender, explicar e dar significado aos 

fatos a serem estudados e investigados posteriormente no capítulo quatro.  
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O capítulo um apresenta uma análise através do banco de dados Web of 

Science (2012), no qual mostra o quanto o tema de internacionalização de franquias 

ainda é pouco explorado pelos pesquisadores. Identifica também os principais 

autores que escreveram sobre o tema, as principais instituições e as principais 

publicações por ano. 

No capítulo dois são analisadas as teorias de internacionalização, procurando 

mostrar contribuições de diferentes autores, bem como o início deste processo no 

Brasil, análise das estratégias utilizadas e o que impulsiona estas empresas a 

investirem no mercado externo. Serão abordados os principais modos de entrada 

destas empresas e quais facilitadores e inibidores deste processo. 

No capítulo três é analisado o conceito de franchising, o início das franquias 

no Brasil e as principais franquias brasileiras internacionalizadas. 

No capítulo quatro são descritas as características das franquias brasileiras 

pesquisadas, definindo-se o instrumento de pesquisa e a forma de realização da 

coleta e análise dos dados. Em seguida são apresentados, discutidos e analisados 

os resultados da pesquisa de campo, com estudo de casos múltiplos de franquias 

brasileiras internacionalizadas, de modo a conhecer o processo de 

internacionalização de cada uma delas. 

Finalmente são apresentadas as conclusões finais e as implicações da 

pesquisa.  

Na sequência são apresentadas as referências bibliográficas e os apêndices. 
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1. REVISÃO DA LITERATURA 

 

Os estudos sobre internacionalização das franquias brasileiras ainda é 

escasso no Brasil e também pelos países a fora. Desta forma este estudo tem como 

objetivo despertar o interesse nos pesquisadores por este fenômeno que vem 

impulsionando a economia do país. O mercado de franquias movimenta mais de 

2,3% do PIB nacional, pois está em expansão, segundo pesquisas pela ABF (2012). 

Em 2012, conforme os dados da ABF (2012), em todo o país existem 2.031 

marcas e 90 redes brasileiras operando no exterior, através da padronização dos 

processos e boa apresentação das lojas, que são um dos pilares do sistema de 

franquias. 

Foi utilizado o banco de dados Web of Science (2012) considerando as 

seguintes palavras- chave: International Business e Franchising. 

 

1.1. Áreas temáticas da publicação 

 

A tabela 1 apresenta as dez principais áreas temáticas relacionadas ao tema 

de Negócios Internacionais e Franchising, que está diretamente relacionado com o 

tema desta pesquisa. A tabela a seguir demonstra o número total de publicações por 

área temática. 

 

Tabela 1 – Áreas temáticas no estudo de Negócios Internacionais e 

Franchising. 

Área Temática Número de Publicações 

BUSINESS 5 

MANAGEMENT 4 

HOSPITALITY LEISURE SPORT TOURISM 2 

COMMUNICATION 1 

COMPUTER SCIENCE ARTIFICIAL INTELLIGENCE 1 

EDUCATION EDUCATIONAL RESEARCH 1 

ENGINEERING ELECTRICAL ELECTRONIC 1 

FILM RADIO TELEVISION 1 
OPERATIONS RESEARCH MANAGEMENT 
SCIENCE 1 

Fonte: Web of Science (2012). Acessado em 16 Mar.2012 



13 

 

 

Em relação às áreas temáticas que abrangem o tema Negócios Internacionais 

e Franchising, nota-se que Negócios (Business), e Gestão (Management) são 

aquelas que obtiveram um maior número de publicações, apresentando cinco e 

quatro respectivamente. O fato das áreas Negócios e Gestão ocuparem as primeiras 

posições, indica que as publicações estão bastante relacionadas à área de 

Administração de Empresas, e o modelo de negócio em formato de franquia vem 

sendo cada vez mais analisado e explorado. 

 

1.2.  Tipos de documentos 

 

A tabela 2 apresenta os tipos de documentos referentes às publicações 

encontradas sobre o tema analisado. 

Tabela 2 - Classificação das publicações quanto ao tipo 

Tipo de publicação Frequência  Percentual 

Artigo 13 100% 

Paper em Anais 1 69% 
Fonte: Web of Science (2012). Acessado em 16 Mar. 2012 

 

As publicações sobre Negócios Internacionais e Franchising são encontradas 

apenas em formato de artigos e somente um artigo em anais de congresso, 

evidenciando o caráter científico das mesmas. Portanto esta demonstração tem 

como principal objetivo identificar a carência de publicações pelo tema apresentado. 

 

1.3. Publicações por ano 

 

No período compreendido entre 1995 e 2011, constatou-se que o número de 

publicações permaneceu o mesmo, somente nos anos de 2008 e 2010 que 

apresentaram um aumento significativo e relevante. O gráfico 2 apresenta a 

quantidade de artigos publicados por ano, relacionados ao tema Franchising e 

Negócios Internacionais. 
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Gráfico 2 – Publicações por ano 

Fonte: Web of Science (2012). Acessado em 16 Mar. 2012 

 

1.4.  Principais autores 

 

Referente aos autores que mais publicaram sobre o tema analisado, foram 

listados os 21 autores, conforme a tabela 3. 
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Tabela 3 – Quantidade de artigos publicados por autor 

 

AUTOR Artigos publicado por Autor 

DOHERTY AM 2 

QUINN B 2 

ALIOUCHE EH 1 

CLIQUET G 1 

DANT RP 1 

FERNANDEZ JC 1 

GRACIA VB 1 

HEALEY NM 1 

HUA N 1 

HUSZAGH SM 1 

JANG S 1 

KEANE M 1 

LEE SK 1 

MARTINEZ-TORRES MR 1 

MCINTYRE FS 1 

MORAN A 1 

PALMER M 1 

PERRIGOT R 1 

SCHLENTRICH UA 1 

TEMPLETON A 1 

TORAL-MARIN SL 1 
Fonte: Web of Science (2012). Acessado em 16 Mar. 2012 

 
Nota-se uma multiplicidade e diversidade quanto à autoria dos trabalhos, 

porém todos os autores publicaram um número baixo de artigos sobre o tema, 

mostrando que é recente, fragmentado e muito pouco explorado. 

Os autores Quinn e Doherty (2000) exploram em suas obras os motivos da 

internacionalização do varejo, e concluem que os países de destino escolhidos pelas 

empresas são os que apresentam uma cultura mais próxima ao mercado doméstico. 

Também estudaram a questão do poder e do controle na internacionalização de 

franquias, no qual é essencial estar sempre próximo e exercendo o papel de 

controle. 

 

1.5. Principais instituições  

 

As 19 instituições que mais publicaram trabalhos relacionados à temática 

Negócios Internacionais e Franchising estão evidenciadas na tabela 4. 
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Tabela 4 – Principais instituições 

 
 

Instituição  Número de Artigos 

UNIV ULSTER 2 

ASTON UNIV 1 

BEIJING NORMAL UNIV 1 

ESC RENNES SCH BUSINESS 1 

ESCUELA SUPER INGENIEROS 1 
ESCUELA UNIV ESTUDIOS 
EMPRESARIALES 1 

GRIFFITH UNIV 1 

PURDUE UNIV 1 

QUEENSLAND UNIV TECHNOL 1 

ROCKHURST COLL 1 

UNIV CANTERBURY 1 

UNIV CARLOS III MADRID 1 

UNIV CENT FLORIDA 1 

UNIV EUROPEA MADRID 1 

UNIV GEORGIA 1 

UNIV GLAMORGAN 1 

UNIV NEW HAMPSHIRE 1 

UNIV OKLAHOMA 1 

UNIV RENNES 1 1 
Fonte: Web of Science (2012). Acessado em 16 Mar. 2012 

 
Não há concentração de pesquisas sobre o tema dentre as instituições 

levantadas. Mais uma vez identificamos o quanto o tema é escasso e pouco 

abordado pelos pesquisadores. A primeira instituição (University of Ulster) 

corresponde ao local que estão presentes os autores Quinn e Doherty, que mais 

escreveram sobre esse tema.  

 

1.6. Recomendações para trabalhos futuros 

 

Conforme demonstrado anteriormente há um vasto campo e um longo 

caminho a ser percorrido, tanto por acadêmicos, como por empresas que estejam 

relacionadas com a área internacional e de franchising. Neste trabalho, procurou-se 

contribuir nesse sentido, mas há ainda muito a ser feito e analisado. Em relação ao 

próprio tema da dissertação: o processo de internacionalização das franquias 
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brasileiras do setor de alimentação, novas pesquisas poderão ser desenvolvidas, 

apenas alterando o segmento das franquias. 

O presente estudo foi realizado com duas franquias brasileiras do setor de 

alimentação, renomadas e de sucesso nacional e internacional. 
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2.  INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

Neste capítulo pretende-se abordar o conceito de internacionalização das 

empresas, o modo de entrada nos países externos e as principais dificuldades 

encontradas neste desafio.  

Devido às transformações organizacionais, os avanços tecnológicos e o 

cenário cada vez mais competitivo do século XXI, as empresas passaram a buscar 

cada vez mais inovação e alta satisfação dos seus consumidores. A competição está 

se acirrando e o escopo geográfico de atuação das organizações está se 

expandindo, devido ao aumento da economia e do desenvolvimento de uma 

tecnologia globalizada (HITT et al, 2001). Para as empresas sobreviverem é 

necessário que se tornem competitivas e que atendam às necessidades do mercado 

alvo. A internacionalização faz com que as empresas enfrentem novos desafios e 

atuem nas arenas globais, tornando o ambiente em que ela interage maior e mais 

complexo. 

A internacionalização de empresas consiste na sua participação ativa nos 

mercados externos, como citado pela FDC (2012): 

 

Internacionalização é o processo de obtenção de parte ou totalidade 

do faturamento a partir de operações internacionais, seja por meio de 

exportação, licenciamento, alianças estratégicas, aquisições de 

empresas em outros países ou construção de subsidiárias próprias. 

(p.11) 

 

A internacionalização é um processo de crescimento, inovação, conquista de 

novos mercados, aumento de competitividade, satisfação de novos consumidores 

externos, no qual requer espírito empreendedor e desenvolvimento de competência, 

promovendo ainda a proteção do mercado local. Este processo é de grande 

importância não só para a empresa, mas para o desenvolvimento e crescimento do 

país. Há diversas definições de internacionalização, porém destaco as que acredito 

serem mais relevantes: 
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 Meyer (1996) define a internacionalização como o processo pelo qual 

uma empresa incrementa o nível das suas atividades de valor 

acrescentado fora do país de origem; 

 Calof e Beamish (1995) afirmam que a internacionalização é o 

processo de adaptação das operações da empresa (estratégia, 

estrutura, recursos,…) aos ambientes internacionais; 

 Freire (1997) considera que a internacionalização de uma empresa 

consiste na extensão das suas estratégias de produtos-mercados e de 

integração vertical para outros países, de que resulta uma replicação 

total ou parcial da sua cadeia operacional; 

 Para Chetty e Campbell-Hunt (2001), a internacionalização não pode 

ser vista apenas como um processo de “progressão crescente”, mas 

como um fenômeno com retrocessos, em que as empresas podem se 

“desinternacionalizar”, quer deixando de trabalhar um produto, quer 

desistindo do investimento direto estrangeiro e passando a focar 

somente na modalidade de exportação, quer reduzindo (ou cessando) 

as suas atividades internacionais. 

 

Conforme as diversas definições sobre o fenômeno de internacionalizar-se, 

pode-se notar que este processo envolve complexidade e investimentos a longo 

prazo.  Muitas vezes a empresa ganha força e competitividade, se diferenciando da 

concorrência e aumentando sua lucratividade e crescimento. As companhias 

precisam se conscientizar da importância de internacionalizar-se, ou seja, de todos 

os benefícios que terão. Porém não ficarão isentas da complexidade do processo. 

A competitividade de um país depende do acúmulo de competitividade 

estratégica de cada uma de suas empresas na economia globalizada (PORTER, 

1990). Para o Brasil recuperar posições no ranking das maiores economias do 

mundo, precisaria elevar a competitividade de suas empresas e estas necessitam 

ver o mundo como grandes oportunidades (HITT et al, 2001). Conforme a afirmação 

dos autores citados, as empresas se tornam muito mais competitivas quando 

apresentam diversificação de atuação de mercados, pois assim se tornam empresas 

não só competitivas, mas também reconhecidas mundialmente.  
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Porter (1990) denomina “Diamante da Vantagem Competitiva Nacional”, o 

modelo que analisa a competitividade de um país, no qual é necessário analisar os 

quatro fatores de uma nação, que garantem a constituição de vantagens 

competitivas. São eles: 

 

 Condições de fatores (como recursos humanos avançados, 

infraestruturas técnicas e outros fatores de produção competitiva); 

 Condições de procura (como grau de sofisticação dos consumidores); 

 Setores relacionados e de suporte (existência de fornecedores, 

distribuidores e negócios relacionados nos locais competitivos); 

 Estratégia, estrutura e rivalidade empresarial (formas de organização e 

gestão das atividades, existência de concorrência forte). 

 

Para o autor citado anteriormente, as nações funcionam como bases 

favoráveis ao desenvolvimento das vantagens competitivas e isto são motivos 

favoráveis que levam as empresas ao processo de internacionalização. Esta teoria 

esta baseada em analisar o mercado industrial, pois nenhum país é desenvolvido em 

todos os setores. Logo, as economias de cada país são distintas e, portanto, o 

sucesso de cada país depende do desenvolvimento de suas empresas de setores 

inter-relacionados, da forma em que se organizam e competem ao nível global. 

Conforme estudo da FDC (2012), em 2010 as receitas no exterior cresceram 

27,3% em relação ao ano anterior; o crescimento de ativos também teve destaque 

com 32,7% de crescimento. Isto mostra o quanto o processo de internacionalização 

está aquecido para as empresas brasileiras e podem trazer diversos benefícios para 

as empresas. 

A boa aceitação dos produtos e serviços brasileiros no exterior se deu devido 

à alta qualidade e diferencial oferecido, o que fez com que empresas locais 

passassem a se tornar companhias globais reconhecidas mundialmente. 

A internacionalização da maioria das empresas brasileiras iniciou em meados 

de 1980. Os facilitadores para a internacionalização das empresas brasileiras são: o 

aumento de economia de escala marcante para os produtores intermediários e os 

produtores de bens finais, os incentivos governamentais, o aumento do 

desenvolvimento e competência para atuar em mercados internacionais, a 
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exploração das vantagens de localização do Brasil e a saturação do mercado 

brasileiro (FDC, 2002). 

Conforme pesquisa de Cyrino e Oliveira Jr. (2002), as primeiras empresas 

brasileiras que se internacionalizaram e apresentam até hoje destaque e 

crescimento na expansão dos seus negócios no mercado internacional são: 

 

 Petrobrás: foi à primeira empresa brasileira a buscar oportunidades em 

outros países nos anos 60; 

 Gerdau: no Uruguai desde a década de 70; 

 Norberto Odebrecht: pioneira entre as construtoras na década de 80. 

 

A estratégia de uma organização adotada em um país, muitas vezes não será 

a mesma usada em outro país diferente, pois são claras as diferenças entre os 

mercados, culturas, público-alvo, necessidades, etc. As diferenças entre as 

populações podem dificultar a utilização de uma única estratégia. Porém, em 

algumas situações, certos elementos da estratégia de uma empresa, como o 

produto, por exemplo, podem ser padronizados. Entretanto, a maior desvantagem 

dessa estratégia é o custo. Kotabe e Helsen (1999) mostram que uma organização 

que quer se internacionalizar, deve ter bem definidas algumas estratégias, dentre as 

quais: o mercado/produto alvo; os objetivos do mercado-alvo; as estratégias de 

entrada em novos mercados; o plano de marketing (produto, preço, promoção e 

praça de venda) e o sistema de controle a ser utilizado para monitorar a performance 

nos novos mercados. 

A escolha das estratégias de internacionalização das organizações brasileiras 

é baseada na cultura da empresa, no perfil de liderança de seus dirigentes e das 

particularidades do país escolhido. O modelo de negócio de cada empresa deve ser 

muito bem estruturado e definido antes de ser implantado no mercado externo, para 

que as empresas alcancem seus principais objetivos. 

As principais consequências positivas do aumento do número de 

organizações que se internacionalizaram, segundo FDC (2002) são:  

 

 Aumento de crescimento em vendas e lucro; 

 Melhoria do desempenho global da empresa; 
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 Maior estabilidade econômico-financeira; 

 Deixam de depender apenas do mercado doméstico; 

 Ganhos em termos de economias de escala e de escopo; 

 Conquista de aprendizado e desenvolvimento de competências em 

novos mercados internacionais e expansão dos negócios. 

 

A forma mais escolhida pelas empresas brasileiras para ingressar em 

mercados internacionais, primeiramente é a exportação FDC (2002). As empresas 

fazem essa opção como forma de entrada, pois é uma alternativa de baixo risco, 

tendo em vista a ausência de comprometimento de recursos no investimento em 

ativos no exterior. Porém este modo de entrada requer que as empresas invistam 

em distribuição eficiente, boa comunicação para divulgação dos seus produtos no 

exterior e preços competitivos. Deste modo, torna-se viável “testar” a aceitabilidade 

de seus produtos ou serviços nos mercados internacionais, porém a lucratividade 

também é menor. Pela ordem de prioridade, as formas de entrada em mercados 

internacionais escolhidas pelas maiores empresas brasileiras, conforme Loureiro 

(1995) são: 

 

 Exportação (direta ou através de terceiros); 

 Licenciamento; 

 Franquia; 

 Joint Ventures; 

 Investimento Direto Externo (IDE). 

 

Segundo definição de Simões (1997), o Licenciamento é o contrato de acordo 

pelo qual uma empresa cede à outra o direito de utilizar determinados 

conhecimentos (know-how) e/ou de explorar direitos de propriedade industrial 

(marcas, patentes, modelos ou desenhos) através do pagamento de royalties. Este 

modo de entrada envolve altos riscos relacionados à possibilidade do licenciado 

adquirir autonomia sobre o negócio e passar a concorrer com o licenciador; mas vale 

ressaltar que o licenciamento é uma forma benéfica de se expandir para novos 

mercados, principalmente para os países que apresentam fortes barreiras à entrada, 

transferindo os riscos operacionais para a empresa licenciada. 
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Para Graham (1978) e também para Viana e Hortinha (2005), o franchising é 

uma forma específica de licenciamento, em que o franqueador licencia franqueados 

para comercializarem ou produzirem um produto/serviço em determinado território, 

seguindo o modelo de negócio criado pelo franqueador. Já Simões (1997) é de 

opinião contrária, salientando que apesar das semelhanças destes tipos de 

contratos, o franchising detém uma componente comercial mais forte e um conceito 

de negócio mais bem definido, no qual deve ser seguido todas as regras e padrões 

estabelecidos. 

Neste acordo, o franqueado tem o direito de utilizar o nome, marca registrada, 

know-how e serviços do franqueador (que incluem: publicidade, apoio na gestão, 

estudos de mercado, concepção do espaço, etc.). Em contrapartida tem de pagar ao 

franqueador um direito de entrada e royalties. 

Simões (1997) considera existirem quatro elementos característicos neste tipo 

de acordo: a imagem da marca, o conceito de negócio, o território definido e a 

relação continuada (que pressupõe apoio técnico, logístico e promocional do 

franqueador). 

Desta forma destacam-se três grandes tipos de franchising (VIANA; 

HORTINHA, 2005): 

 

 Franchising de produção – está em questão à condescendência de 

know-how, licença de produção e direitos de comercialização de 

produto ou tecnologia; 

 Franchising de distribuição – trata-se da comercialização de produtos 

sob a marca do franqueador; 

 Franchising de serviços – refere-se à exploração de uma insígnia, 

havendo transferência de know-how e métodos de gestão, podendo 

estar associado o fornecimento de produtos. É um conceito muito 

utilizado em hotelaria. 

 

Simões (1997) considera que franchising é um modo de internacionalização 

privilegiado, com custos reduzidos que possibilita rápida expansão internacional, 

sendo um sistema que sustenta o próprio processo de crescimento. A 

internacionalização através de franquia está baseada em transferir conhecimento, 
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aproveitar o valor da marca e o reconhecimento da mesma, e ainda não precisar de 

grandes recursos de inovação e também de criação de público-alvo, pois o conceito 

já está criado e o diferencial das franquias é o desenvolvimento de uma gestão 

internacional de rede. 

A parceria através de joint ventures requer um parceiro no mercado em que 

irá atuar, que pode até ser uma empresa já estabelecida, com os riscos e lucros 

divididos. 

Já o IDE é o modo mais arriscado de internacionalização e requer maiores 

investimentos (SANDSCHNEIDER, 2002). 

O quadro 1 representa o grau de risco e controle para cada modo de entrada 

nos países externos: 

 

Quadro 1:  Níveis de envolvimento no comércio internacional 

Fonte:  Contemporary Marketing, BOONE e KURTZ (1988) 

 

O quadro 1 retrata os níveis de envolvimento das organizações no comércio 

internacional. Nota-se que a Exportação compromete menos as empresas nas 

arenas internacionais, pois os riscos e os investimentos são menores, por se tratar 

de uma estratégia mais simples de ingressar no mercado externo, enquanto 

aquisições de subsidiárias e joint ventures apresentam riscos elevados e 

investimentos com retornos a longo prazo, uma vez que terão que apresentar maior 

flexibilidade e estrutura para controlar esta nova unidade no mercado externo. 
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O processo de internacionalização também é composto por dificuldades que 

as empresas enfrentam diante à grande complexidade existente. Conforme estudos 

da FDC (2002), as principais barreiras são: 

 

 Dificuldades burocráticas para a instalação da subsidiária; 

 Custos adicionais com a mão-de-obra nos países de instalação; 

 Dificuldades de natureza jurídica nos países de instalação; 

 Contratação e adaptação de executivos para atuarem no exterior; 

 Deficiência de infraestrutura nos países onde estão instaladas as 

subsidiárias ou pretende se instalar; 

 Dificuldades de logística/distribuição nos países de instalação; 

 Baixa economia de escala, tornando os custos de produção elevados 

em relação aos concorrentes internacionais; 

 Dificuldades em formar parcerias internacionais; 

 Ausência de experiência e conhecimentos gerenciais para 

internacionalizar; 

 Dificuldades de adaptação cultural; 

 Dificuldades em oferecer produtos/serviços que atendam as 

necessidades dos consumidores internacionais; 

 Competências tecnológicas insuficientes ou inadequadas para competir 

em custos ou em qualidade. 

 

As empresas que passam a apresentar uma maior participação no mercado 

internacional, menor serão as barreiras enfrentadas com o passar do tempo, pois 

terão mais experiência e conhecimento perante suas atividades no exterior. Faz-se 

necessário para que as empresas brasileiras se tornem competitivas, busquem 

acelerar a curva de aprendizado, desta forma desfrutando mais rapidamente das 

vantagens oferecidas decorrentes das operações internacionais. Isto coloca um 

importante desafio para que as empresas brasileiras examinem os mercados 

internacionais utilizando estratégias que envolvam maior comprometimento com 

investimentos diretos. 
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2.1. As teorias de internacionalização 

 

Na década de 1980, os fluxos de investimento mudaram para os serviços e as 

indústrias de alta tecnologia (NOORBAKHSH; PALONI, 2001). Com este avanço, os 

países desenvolvidos reduziram suas restrições ao investimento direto estrangeiro 

(IDE), pois passaram a buscar novos desafios, a fim de obterem maior geração de 

empregos, habilidades, tecnologias e novas práticas gerenciais.  

A partir deste fato, os mesmos autores passaram a buscar teorias para 

explicarem o fenômeno de internacionalização das empresas. Portanto, hoje há 

diversas teorias que descrevem tal fenômeno.  As principais teorias podem ser 

classificadas em três categorias: as teorias econômicas, as teorias comportamentais 

e as teorias estratégicas. 

 

2.1.1. Teorias econômicas 

 

As teorias econômicas explicam o fenômeno da internacionalização baseada 

no paradigma eclético (DUNNING, 1980), que se desenvolveu a partir da tese 

defendida por Hymer, em 1960, que explica que o padrão de investimentos no 

exterior não foca no processo em si e no modo de entrada, mas baseia-se em “por 

quê?” e “onde?” exportar. O paradigma explicava a motivação para o investimento 

direto no exterior, principalmente como uma forma de impossibilitar a apropriação de 

bens intangíveis da empresa pela concorrência (parceiros licenciados) no mercado 

externo (HYMER, 1976). Dunning busca compreender o motivo das empresas se 

internacionalizarem, encontrando diferenças em mercados e produtos entre elas e 

ainda acredita que o paradigma não deve ser encarado como mais uma teoria de 

internacionalização, mas sim como um arcabouço para futuros estudos. 

Esta teoria identifica diversos motivos para uma empresa internacionalizar-se.  

Dunning (1980) explica a extensão, a forma e o padrão do investimento em outros 

países para desenvolver a produção da empresa. São diversas oportunidades a 

serem exploradas: na produção, no marketing, no conhecimento, na coordenação de 

atividades entre outras, bem como esforços de redução de custos de mão-de-obra 
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ou de energia. (DUNNING, 1980; PORTER, 1990). Este valor explicativo é muito 

forte para as empresas globais, pois identifica as reais vantagens da 

internacionalização de uma empresa. Desta forma é possível determinar o modo de 

entrada mais adequado baseado nesta teoria: 

 

 Toda a modalidade de internacionalização passa pela existência de 

uma vantagem específica significativa; 

 A modalidade de investimento só é exequível com a conjugação dos 

três tipos de vantagens; 

 No caso da vantagem localização ser insuficiente, as modalidades 

exportação e licenciamento deverão ser consideradas. 

 

2.1.2. Teorias comportamentais 

 

Há duas importantes teorias comportamentais que explicam o processo de 

internacionalização de empresas: Modelo da Escola de Uppsala e Teoria de 

Networks.  

Johanson e Vahlne (1990) afirmam que o processo de internacionalização 

das empresas é uma sequência crescente de comprometimento de recursos no 

exterior, relacionados ao desenvolvimento de conhecimento em operações externas. 

Quando a empresa conhece melhor as operações de um mercado externo, 

investe com maiores recursos, desenvolve pessoas, utiliza novas tecnologias, 

investe capital e o comprometimento passa a ser gradual. Este modelo é conhecido 

como Escola de Uppsala, que foi criada para criticar as teorias econômicas. 

A Escola de Uppsala é caracterizada por ser um modelo de processo de 

internacionalização, que envolve duas modalidades: a evolução dos modos de  

entrada  e  a  distância  psíquica.  Desta forma, considerando a primeira modalidade, 

a empresa começaria a se internacionalizar com um comprometimento leve, 

normalmente através de exportação direta, possibilitando a aquisição de 

conhecimentos sobre o mercado estrangeiro. O comprometimento se aprofundaria 

em função da experiência acumulada, gerando o aprimoramento dos 
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conhecimentos; ao mesmo tempo, a empresa consideraria a distância psíquica entre 

países para a escolha dos locais com os quais quer manter relações e começaria 

com aqueles psiquicamente próximos, seguindo posteriormente para os mais 

distantes (SOTTO-MAYOR FILHO; FERREIRA, 2006).  A percepção de ameaças e 

oportunidades de mercados se transformaria a partir da experiência, bem como as  

decisões sobre elas. 

Esta teoria contempla três etapas: 1) inexistência de atividades regulares de 

exportação (exportação direta); 2) exportação através de agentes (exportação 

indireta); 3) estabelecimento de subsidiárias de vendas locais; 4) estabelecimento de 

subsidiárias de produção local, ou seja, o processo de internacionalização aumenta 

conforme evolui o nível da aquisição crescente de conhecimento pela empresa nos 

mercados externos e das operações (JOHANSON; VAHLNE, 1990). 

Segundo Rocha et al (2006), a teoria de Networks fundamenta-se em uma 

empresa que atua no mercado internacional através de um movimento em conjunto, 

pois a empresa nunca pode ser considerada como um ator isolado e sim como um 

conjunto que depende das demais. Esta abordagem considera que os próprios 

mercados devem ser encarados como redes de empresas (JOHANSON; VAHLNE, 

1990). 

2.1.3. Teorias estratégicas 

 

A teoria estratégica baseia-se em vantagens competitivas em relação à 

concorrência e à escolha do melhor modo de entrada, com o intuito de que as 

empresas alcancem posição de destaque no mercado internacional (ROCHA et al, 

2006).  Baseia-se em “como” se internacionalizar, ou seja, qual o melhor e mais 

adequado modo de entrada, pois são diversas opções, através de joint ventures, 

licenciamento, exportações, subsidiárias, etc. 

 

2.2. Síntese do capítulo 

 

A internacionalização não é uma atividade recente no Brasil, iniciou-se desde 

a década de 1980 através das exportações. A intensificação desta atividade vem 
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ocorrendo devido à um cenário cada vez mais competitivo, caracterizado pelas 

novas forças ambientais e as novas exigências da indústria do século XXI. Nota-se 

que a tendência das empresas é ampliar seu foco estratégico internacional e 

consequentemente ampliar também sua eficiência global e flexibilidade 

multinacional, pois busca novos aprendizados mundiais através desta diversificação 

de mercado. 

A atuação no mercado externo proporciona diversas vantagens à 

organização, através da diversificação e a maior abrangência de mercados, 

contribuindo para o crescimento da organização, alcançando bons resultados e 

também para o aumento de lucratividade. Perante aos desafios da globalização, os 

principais motivos que levam as empresas a explorar e investir no mercado externo 

resume-se em: busca de economia de escala, desenvolvimento de novas 

competências para atuar em novos mercados, exploração das vantagens de 

localização no Brasil e a saturação do mercado brasileiro em determinados 

segmentos.  

O desafio em ingressar nas arenas internacionais não é uma tarefa fácil, a 

empresa deverá estar muito bem estruturada internamente, apresentando uma 

equipe de alta eficiência, flexível e preparada às constantes mudanças, pois os 

impactos para a administração são grandes. A empresa deverá muitas vezes rever 

suas estratégias, pois implantará uma nova estrutura organizacional que apresenta 

riscos, porque a atuação no mercado internacional é uma hipótese que pode ou não 

dar certo. Portanto a eficiência no comando de uma organização e a motivação dos 

colaboradores contribui para alcançar bons resultados. 

A exportação é o modo de entrada mais utilizado pelas empresas no início 

dos processos de expansão internacional (SALOMON; SHAVER, 2005), pois esta 

forma de internacionalizar-se requer o investimento baixo e a grande divulgação de 

produtos que são vendidos num país diferente daquele onde são fabricados. 

Conforme pesquisas realizadas pela FDC (2012), os principais obstáculos à 

internacionalização tem origem no ambiente competitivo brasileiro. A excessiva 

carga tributária, o custo Brasil e política cambial são as dificuldades mais relevantes 

encontradas neste processo, porém mesmo com tais barreiras encontradas no 

processo de internacionalizar-se, o número de empresas que estão vivenciando tal 

atividade é alto, devido a todos os benefícios encontrados. 
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A questão “se vale a pena as empresas se internacionalizarem ou não” é 

muito relativa, pois dependem do segmento da empresa, seus objetivos, público-

alvo, o país que pretende atuar (moeda, cultura, política, acordos, aceitação de 

produtos brasileiros), enfim é uma situação muito mais complexa, que exige estudos 

do país em que se pretende atuar, levantamentos de informações do mercado 

consumidor que pretende fornecer seus produtos e análises das vantagens e 

benefícios que irão trazer internamente a longo prazo. Porém vale ressaltar que a 

internacionalização é um passo importante não apenas para a empresa em si, mas 

também para a economia nacional.  
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3. FRANCHISING 

 

Neste capítulo pretende-se demonstrar brevemente o conceito de franchising 

no contexto atual, identificando as franquias brasileiras no setor de alimentação mais 

internacionalizadas. 

Para a academia, o sistema de franquias é um contrato entre dois agentes, no 

qual um vende o direito de uso de uma marca, um produto acabado e algum 

conhecimento e/ou método de gestão a outro agente, em troca de uma combinação 

de taxas e remuneração (PFISTER et al, 1968). Desta forma entende-se por 

franqueador, a pessoa física ou jurídica proprietária da marca e detentor de 

conhecimento, que concede a franquia; e o franqueado é quem compra a concessão 

e será o responsável por aquela unidade. 

Stanworth et al (2004) definem franquia de tal forma: 

 

Franchising é um negócio que essencialmente consiste de uma 

organização (o franqueador) com um pacote de negócio testado em 

mercado, centrado num produto ou serviço, entrando em um 

relacionamento contratual com franqueados, tipicamente pequenas 

firmas autofinanciadas e autogeridas, operando sob a marca 

registrada do franqueador para produzir e/ou comercializar bens e 

serviços de acordo com um formato especificado pelo franqueador. 

(p.71) 

 

Nota-se que o sistema de franquias é uma opção facilitadora, pois o 

franqueado inicia um empreendimento, mas não precisa definir o que fazer, em que 

mercado atuar, qual produto/serviço/tecnologia oferecer, pois o sistema de franquia 

é uma aquisição de conceito já pronto, no qual a força da marca pode levar à um 

aumento do poder de barganha, por meio do crescimento da rede franqueada. 

A ABF (2012), em seu código de autorregulamentação, define franchising 

como sendo um sistema de comercialização de produtos e/ou serviços e/ou 

tecnologias, baseado em estreita e contínua colaboração entre empresas jurídicas 

financeiramente distintas e independentes, através do qual o franqueador concede o 

direito e impõe a obrigação aos franqueados de explorarem uma empresa de acordo 
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com o seu conceito. Ou seja, o franqueado pode explorar todo o conceito concedido 

(marca, layout, know-how), mas não deve vender algo que não esteja dentro dos 

padrões estabelecidos, mudar as normas ou não cumpri-las.  

O franqueado deve pagar uma taxa no ato da concessão, que é chamada de 

taxa de franquia, e remunera o franqueador pela concessão do uso da marca 

(licença), pela transferência do know-how e pelo suporte contínuo, por meio dos 

royalties (MAURO, 2007). 

A definição legal estabelecida em 1994 afirma que: 

 

Franquia empresarial é o sistema pelo qual o franqueador cede ao 

franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao 

direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou 

serviços e, eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia 

de implantação e administração de negócio ou sistema operacional 

desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração 

direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo 

empregatício. (Brasil Art. 2° da Lei n° 8.995 de 15 de Dezembro de 

1994) 

 

Conforme a definição legal sobre franchising, haveria então uma possibilidade 

jurídica de não ocorrer transferência de conhecimento do franqueador ao 

franqueado, ou seja, seria apenas uma relação de licença de uso de marca. Na 

prática, o franqueador possui um acúmulo de conhecimento e experiência que são 

transferidas ao franqueador. A taxa de franquia funciona como uma taxa de adesão, 

na qual o franqueado terá uma série de regras e procedimentos a seguir e implantar 

no estabelecimento, para que funcione adequadamente. Os royalties são uma 

espécie de manutenção do sistema, mediante o desenvolvimento de novos 

produtos/serviços e/ou na certificação das equipes, que é fundamental para 

consolidação e a percepção do valor da marca para os consumidores. 

Kotler (1998) descreve as organizações de Franchising como uma associação 

contratual entre um franqueador (fabricante, atacadista ou organização de serviço) e 

franqueados (empresários independentes que compram o direito de posse e 

operação de uma ou mais unidades do sistema de franquia). Os empreendedores 
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que aderem uma franquia são pessoas que buscam ter o seu próprio negócio, mas 

de uma forma rápida e através de um investimento baixo, comparando a um 

empreendedor que abre seu próprio negócio. 

O documento oficial obrigatório pela lei de franquias brasileira e que deve ser 

entregue ao franqueado, com no mínimo dez dias de antecedência, com a 

assinatura do contrato ou do pré-contrato da franquia é a Circular de Oferta de 

Franquia (COF). Neste documento há dados importantes e decisivos tais como, 

situação do registro da marca, balanços recentes, informações dos treinamentos e 

manuais, dados de contato, etc. A questão contratual é de grande importância para 

evitar o surgimento de conflitos e contratempos no relacionamento entre franqueador 

e franqueado. 

Cherto (1989) possui algumas definições diferentes para Franchising: 

 

 United States Departament of Commerce: é uma forma de 

licenciamento pelo qual o proprietário ou titular de um produto, serviço 

ou método, obtém sua distribuição através de revendedores afiliados; 

 Associação italiana de franchising: é uma forma de colaboração 

contínua para a distribuição de bens ou serviços entre um empresário e 

uma empresa jurídica, economicamente independentes, com normas 

estipuladas mediante um contrato, que o franqueador concede ao 

franqueado; 

 Agência Escocesa de Desenvolvimento: é o arranjo de negócios no 

qual uma das partes permite a outra, o uso de marca e segredo 

comercial, ou ainda a venda de produtos, de tal maneira que o 

franqueado possa operar seu próprio negócio legalmente 

independente; 

 Conselho de Desenvolvimento Comercial do Brasil: é um sistema de 

distribuição de bens e serviços, pelo qual o titular de um produto, de 

um serviço ou de um método, devidamente caracterizado por marca 

registrada, concede à outros comerciantes que com ele se relacionam, 

por ligação contínua, licença e assistência para exposição do produto 

no mercado. 
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A definição conceitual afirma exatamente como ocorre na prática: uma 

empresa criadora de um conceito, possuidora de uma marca conceituada e know-

how, cede a terceiros através de uma compra o direito exclusivo de comercializar os 

seus produtos e/ou serviços, em determinado local ou região, seguindo seus 

padrões e normas.  

Mauro (1999) define franchising por ser uma evolução do varejo, por meio da 

formação de redes mais profissionalizadas. O franqueador concede ao franqueado 

não só o conceito do negócio, mas sim o modelo como um todo, bastando 

implementar e seguir todas as normas já estabelecidas. O autor destaca também a 

importância do relacionamento entre as duas partes, franqueado e franqueador. É 

necessário uma boa comunicação entre eles para que haja progressão no negócio, 

pois um depende do outro. O franchising apresenta-se com um enfoque sistêmico, 

onde franqueador, franqueado e consumidor interagem constantemente, conforme a 

figura 1. 

 

Figura 1: Visão Sistêmica do Franchising 

Fonte: Mauro (1999) 

 

A visão sistêmica busca a interação dessas três partes, sob a liderança do 

franqueador, pois todos possuem o mesmo objetivo: atender as necessidades do 
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consumidor final. A Integração passa a ser completa com a função do fornecedor 

que é abastecer o franqueado. Portanto o fluxo de informações estabelecido pelo 

franqueador com os franqueados e fornecedores é importante a fim de minimizar os 

problemas, melhorar os resultados e agilizar a tomada de decisões. 

O sistema de franchising conseguiu estabelecer-se como uma das 

importantes alternativas de fazer negócios no Brasil (PLÁ, 2001), unindo 

empreendedorismo e rápida expansão da empresa, sem depender de grandes 

investimentos, pois é uma alternativa de negócios para a expansão das pequenas e 

médias empresas.  

As franquias são uma forma específica de gestão empresarial que tem sido 

muito utilizada internacionalmente, como uma estratégia de organização de 

mercados (produção, distribuição e comercialização) e como um mecanismo eficaz 

de expansão das Pequenas e Médias Empresas (PMEs), dadas as oportunidades 

que o sistema oferece para empreendedores com pouca tecnologia empresarial e 

administrativa (DAHAB, 1996). 

Jain (1999) define quatro diferentes tipos de franquias: 

 

 Franquias fabricante varejista: ilustrada pelas concessionárias de 

veículos e postos de combustíveis; 

 Franquias fabricante atacadista: exemplificada pelas engarrafadoras da 

Coca-Cola, que misturam seus ingredientes na fase final e distribuem 

os produtos da empresa; 

 Franquias atacadista varejista: elucidada por algumas redes de 

drogarias, criadas por atacadistas de remédios; 

 Franquias varejista patrocinada por uma empresa de serviços: 

explanada por empresa como McDonald´s e Hertz. 

 

Conforme definição do autor citado, o franqueado exerce influência limitada 

sobre o modelo do negócio, pois a franquia já é um modelo de negócio formatado e 

com padrões e normas que devem ser obedecidos. Rosembloon (2002) descreve o 

modelo de negócios das franquias, caracterizado por ser um intenso relacionamento 

entre franqueado e franqueador, que inclui não apenas o produto e a marca, mas o 

próprio formato comercial, do qual faz parte a estratégia de marketing, treinamento, 
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gestão de bens, manuais, padrões de operação, controle de qualidade e 

comunicações contínuas de mão dupla. O franqueador, ao aderir à uma franquia, 

opta por um negócio já estabelecido, porém deve manter todos os padrões e 

qualidade para não prejudicar a imagem da marca. 

As franquias tiveram início no EUA, após a guerra civil, quando a empresa de 

máquinas de costura Singer estabeleceu uma rede de revendedores. Com a 

Segunda Guerra Mundial as franquias se desenvolveram e passaram a ser mais 

consistentes. Desta forma, com o apoio do governo norte-americano disponibilizando 

e facilitando financiamentos, a franquia tornou-se uma opção de negócio para 

aqueles que tinham pouco dinheiro, mas sem experiência em administrar empresas. 

No final do século XIX, General Motors e Coca-Cola adotaram o sistema de 

franquias para ampliar suas capacidades de atendimentos de mercados, 

contribuindo para a difusão desse conceito (RISNER, 2001). 

 Hoje, os EUA é o maior mercado mundial de franquias, seguido pelo Canadá. 

Já o Brasil é considerado o terceiro maior mercado mundial de Franquias, conforme 

dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF, 2012). 

 

3.1. Início das franquias no Brasil 

 

Em 1963, iniciou-se o processo de franquias no Brasil, na cidade de São 

Paulo, através da escola de idiomas Yazigi (cursos de inglês, espanhol e português 

para estrangeiros), pois havia apenas franquias de distribuição de combustíveis e 

bebidas atuando no país. Segundo Merlo (2000), o que foi fundamental e que 

contribuiu para a expansão do setor no Brasil foi o crescimento dos shoppings 

centers, principalmente nas décadas de 1980 e 1990, pois tais espaços comerciais 

são propícios para o desenvolvimento de franquias de varejo e serviços. Outros 

fatores que foram marcantes em 1994, e são responsáveis pelo crescimento 

decorrente do setor, foram a estabilização da economia com o Plano Real e a 

criação da lei de franquias (RISNER, 2001). 

A nova fase do modelo de franquia são nos setores nas áreas de saúde, 

produtos financeiros, serviços especializados de engenharia, imobiliárias e ainda as 
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franquias do Terceiro Setor e no governamental (CHERTO et al, 2006). É comum 

encontrarmos instituições públicas e não governamentais que utilizam o sistema de 

franquias apenas como modelo de negócio. 

As figuras (2 a 4) demonstram a evolução do setor de franquias no Brasil de 

2001 a 2011: 

 

Figura 2: Evolução de redes de franquias 

                               Fonte: Portal do Franchising acessado em 26 Mar. 2012 

 

O crescimento é demonstrado através das 600 redes (em 2001) avançando 

para 2.031 redes (em 2011). O amadurecimento do setor também contribuiu para 

esta rápida expansão (desde 1994 a Lei 8.955 faz com que o franqueador tenha um 

grau de comprometimento maior). 

 

Figura 3: Evolução do número de unidades 

              Fonte: Portal do Franchising acessado em 26 Mar. 2012 
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A evolução do número de unidades é marcante, 51.000 unidades (em 2001) e 

93.098 (em 2011). Isto mostra que o franchising tem adquirido grande importância e 

relevância no Brasil como modelo de negócio.  

 

 

Figura 4: Faturamento em franquias 

                 Fonte: Portal do Franchising acessado em 26 Mar. 2012 

 

A figura 4 mostra que o setor de franquias apresentou um crescimento em 

faturamento de 16,9% (entre 2010 e 2011), mostrando o quanto o mercado de 

franquia é aceito e bem posicionado no Brasil.  

A tabela 5 apresenta o desenvolvimento em faturamento das franquias no 

Brasil por setor, demonstrando o crescimento de 2010 para 2011, principalmente no 

segmento de Hotelaria e Turismo (85,8%). 
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Tabela 5: Faturamento do Setor de Franchising 

                              

Fonte: Portal do Franchising acessado em 26 Mar. 2012 

 

Analisando a tabela 5, nota-se que no ranking de faturamento, os cinco 

segmentos apresentados que mais cresceram em 2011 foram:  Hotelaria e Turismo 

(85,8%), Móveis, Decoração e Presentes (35,0%),  Esportes, Saúde, Beleza e Lazer 

(24,3%), Negócios, Serviços e Outros Varejos (14,9%), Alimentação (14,5%) e 

Acessórios Pessoais e  Calçados (13,1%).  

O setor de alimentação teve uma evolução considerável. Em 2011 surgiram 

54 novas marcas, destacando-se as empresas de iogurtes e sorvetes, pois esta é a 

tendência no Brasil, atraindo público jovem, crianças e pessoas que aderem uma 

alimentação saudável. A rede de sanduíches saudáveis e em formato de fast-food 

Subway inaugurou 148 lojas por todo o país, Bob´s 77 novas unidades, a rede de 

fast-food italiano Spoleto com 41 novas lojas e a rede de comida brasileira com 

baixo custo Giraffas, com mais 35 novas lojas. Outros destaques têm sido as redes 

de chocolate com preços acessíveis: Cacau Show e Brasil Cacau, que apresentaram 
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100 novas lojas cada uma. Isso demonstrar que as oportunidades de crescimento no 

Brasil para as redes de fast-food são amplas, o que contribui para o fortalecimento e 

expansão da marca. 

A ABF (2012) ainda revela que os setores que mais cresceram estão 

relacionados principalmente com o aumento de renda da população brasileira e com 

a participação intensa das mulheres no mercado de trabalho, pois isto gera aumento 

de busca de serviços, tais como; lavanderias, alimentação fora do lar, reparos 

domésticos, além de serviços de beleza, saúde e entretenimento.  Vale ressaltar 

também que o faturamento apresentado pelo segmento de Alimentação também 

teve influência do aumento de preços em 2011, que foram repassados aos 

consumidores.  

 

3.2.  A internacionalização das franquias brasileiras 

 

O ano de 2011 foi positivo para este setor, pois cresceu de forma contínua, 

conforme dados da ABF (2012). Este crescimento foi de 14,5% e também 

responsável pelo ingresso de 54 novas marcas no país, como por exemplo, de 

sorvetes e iogurtes.  

O sistema de franquias está crescendo a cada ano e hoje já é responsável 

por 24% do volume de venda no varejo do país. Posicionado como o terceiro país 

em número de franquias, o Brasil, pois possui 65.500 unidades franqueadas, 

conforme dados da ABF (2012). O fenômeno da globalização destaca-se para a 

internacionalização de franquias, na qual as empresas encontram novas 

experiências de atuação, ganham conhecimento e ainda aumento de lucratividade, 

muitas vezes se tornando uma marca global. 

Hoje existem 90 marcas brasileiras internacionalizadas, atuando em todos os 

cinco continentes, totalizando 150 franquias no exterior, segundo estudo pela ABF 

(2012). Nota-se que esta quantidade de franquias internacionalizada é muita 

pequena em relação à quantidade de franquias existentes no país, representando 

5% apenas do total. 
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Conforme estudos de Quinn e Alexander (2002), os principais países em que 

as franquias iniciam suas atuações internacionais são os que apresentam mercados 

geográficos e culturais mais próximos do mercado nacional, desta forma os 

principais países de destino das franquias brasileiras são: Portugal, México e 

Argentina. Um exemplo prático é a internacionalização da rede de culinária italiana 

Spoleto que iniciou no México em 2006 e hoje já apresenta cerca de 13 unidades no 

país. Portugal é um território também bastante visado pelas franquias que se 

internacionalizam, por se tratar do mesmo idioma. Ademais há também o caso da 

internacionalização da Casa do Pão de Queijo que ocorreu em 2001. 

Mesmo apresentando tais facilitadores para a internacionalização das 

franquias, também são encontrados os principais inibidores deste processo, tais 

como: diferenças de costumes do cliente final, custo de locomoção, burocracia na 

exportação de tecnologia, produtos e capital para abastecer a unidade no exterior, 

diferentes e burocráticas legislações de cada país e a concorrência com as marcas 

internacionais. 

Conforme dados da ABF (2012), o segmento de franquias apresentou um 

crescimento de 16,9% em 2011 alcançando o faturamento de R$ 88,8 bilhões, isto 

representa 2,3% do PIB nacional. Este estudo ainda revela que o crescimento do 

setor é devido ao bom momento da economia nacional e o aumento da renda da 

população. 

 

3.3.  Redes de franquias brasileiras que já operam no exterior  

 

Conforme o ranking das transnacionais brasileiras FDC (2012), a rede de 

franquias Via Uno é a que mais tem atuação no mercado externo, com 276 unidades 

em 20 países. No segmento de alimentação destaca-se em segundo lugar a Fábrica 

di Chocolate, líder no setor de fondue express por apresentar um conceito inovador, 

fundada em Joinville em  2004. 

Ainda no mesmo segmento, destaca-se a concorrente da franquia citada 

anteriormente, Showcolate de Belo Horizonte. Posicionada em terceiro lugar no 

ranking, foi inaugurada em 2003 com o mesmo carro-chefe: fondue Express. Dois 

anos após a inauguração, a empresa expandiu para o mercado norte americano e 

http://exame.abril.com.br/pme/galerias/franquias/via-uno-investe-mercado-externo-590196
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português e em 2006 iniciou suas atividades na Espanha. A Showcolate possui mais 

de 40 unidades em operação, e recentemente estabeleceu novos acordos de 

franquia em Omã, na República Dominicana e na Colômbia. 

Posiciona-se em quarto lugar a LinkWell, que fornece serviços de soluções 

gráficas para internet e tem lojas nos Estados Unidos e na França. Já a Localiza, 

uma das maiores locadoras de veículos da América Latina está posicionada em 

quinto lugar. A Escola de Idiomas Fisk possui cerca de 1.000 unidades no exterior, 

estando colocada em 7° lugar. 

Ainda se destacam no segmento de alimentação: Spoleto, em 7º lugar, um 

conceito de fast-food de comida italiana. Em 1999 a primeira loja foi aberta no Rio de 

Janeiro. Hoje possui mais de 200 restaurantes em todo o país, e também lojas no 

México e Espanha. As franquias: Yogoberry e Giraffas também estão na lista da 

FDC (2012), mas ainda com uma presença pequena no exterior por iniciarem há 

pouco tempo o processo de expansão. 

A tabela 6 apresenta o ranking de 2012 das franquias mais 

internacionalizadas, conforme estudo da FDC (2012): 

http://exame.abril.com.br/pme/galerias/franquias/spoleto-investe-r-10-mi-nova-fabrica-584698
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Tabela 6: Ranking de 2012 das franquias mais internacionalizadas 

 

Fonte: Ranking das Transnacionais Brasileiras 2012 – FDC 

 

O processo de internacionalização de franquias não é simples, pois é 

composto por diversos desafios, mas a tabela 6 representa o quanto o processo de 

internacionalização está em expansão para as empresas brasileiras. O gráfico 3 

apresenta as principais dificuldades encontradas. 
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Gráfico 3: Principais dificuldades das redes franquias no exterior 

                                     Fonte: Ranking das Transnacionais Brasileiras 2012 – FDC 

 

As burocracias de alfândega, órgãos governamentais, vigilâncias sanitárias, 

entre outros são bastante rigorosos e muitas vezes dificultam ao máximo a entrada 

de novas empresas, conforme mostra o gráfico 3, e que representa 40,0% dos 

principais problemas no ato de internacionalizar-se. Posteriormente está a 

dificuldade em identificação e/ou desenvolvimento de franqueados, representada por 

33,3%. Ainda 13,3% alegam dificuldades de adaptação dos produtos/serviços para 

novos mercados. 

A localização das franquias brasileiras se concentra na América do Sul, pelo 

fato da proximidade da cultura e custos mais baixos. O Gráfico 4 apresenta esta 

concentração.  
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              Gráfico 4: Localização das Redes de Franquias Brasileiras 

Fonte: Ranking das Transnacionais Brasileiras 2012 – FDC 

 

A América Central apresenta 16,0% das franquias brasileiras e a América do 

Norte 10,7%, ou seja, apesar da dispersão geográfica há bastante concentração na 

América do Sul e Central. Nos países europeus há franquias brasileiras, mas em 

proporções menores, como mostra o gráfico 4. Na Ásia, África e Oceania ainda são 

necessárias maiores explorações (com o crescimento do setor é provável que nos 

próximos anos ocorra novos avanços). Conforme afirmação dos autores Quinn e 

Alexander (2002), estudos empíricos têm mostrado que a expansão internacional de 

franquias se inicia por mercados geograficamente e culturalmente próximos ao 

mercado doméstico. Nota-se que o Canadá é o principal destino preferido das redes 

norte-americanas, a Ásia apresenta grande concentração da rede de seus vizinhos 

japoneses, sendo assim evidente a proximidade cultural. 
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3.4.  Síntese do capítulo 

 

Nesse capítulo foi possível inferir que o número de franquias que buscam a 

internacionalização é crescente, devido às grandes oportunidades de crescimento 

nas arenas internacionais e a experiência adquirida. Quando as franquias iniciam 

sua atuação, o ambiente com que interagem é maior e mais complexo, porém os 

principais motivos que impulsionam esta tomada de decisão são de tornarem-se 

marcas globais e aumentarem a lucratividade. 

Porém, neste processo, também são encontradas algumas dificuldades, 

principalmente com relação aos altos custos envolvidos, as diferenças na legislação 

de cada país e as diferenças culturais, muitas vezes impactando no produto/serviço 

a ser vendido, pois muitas vezes é necessário ajustes e revisões. 

O franchising é uma estratégia crescente, que vem ganhando destaque nos 

últimos anos no Brasil. As redes de franquias brasileiras apresentam 

internacionalização recente e, em alguns casos, iniciada através de exportações. A 

dispersão geográfica está bastante concentrada na América do Sul e Central, devido 

às proximidades culturais e da língua. No entanto, há algumas empresas já atuando 

em outros continentes e com grande quantidade de unidades franqueadas no 

exterior, mesmo com as barreiras culturais encontradas e a distância geográfica. 

Podem-se esperar novos avanços dessas redes de franquias no cenário 

global, uma vez que a modalidade tem se expandido e as marcas brasileiras têm 

atingido reconhecimento de outras culturas.   
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4. ESTUDO DE CASO: AS FRANQUIAS BRASILEIRAS DO SETOR DE 

ALIMENTAÇÃO  INTERNACIONALIZADAS 

 

Primeiramente será apresentada, neste capítulo, uma análise setorial do 

segmento de franquias no setor de alimentação. Em seguida, serão apresentadas as 

considerações da principal consultoria de Franchising: Cherto Consultoria. 

Posteriormente serão apresentadas as análises dos casos das franquias do setor de 

alimentação, que se destacam pelo processo de internacionalização: Spoleto e 

Fábrica di Chocolate. Essas instituições são objeto de estudo desta pesquisa. Será 

definido o processo de internacionalização de cada uma, analisado o modo de 

entrada no exterior, a escolha do país de entrada, a quantidade de franquias em 

cada país e as principais dificuldades encontradas neste desafio. Em seguida são 

apresentados, discutidos e analisados os resultados qualitativos da pesquisa de 

campo, de modo a compreender o processo de internacionalização de cada uma. 

 

4.1. Análise do setor 

 

Conforme a ABF (2012), o segmento de franquias no último ano cresceu 

16,9%, devido ao bom momento da economia nacional. Os setores de turismo, 

hotelaria e alimentação são os que mais se destacam pois: a renda da população 

aumentou, houve facilidade de acesso às atividades destes segmentos através de 

preços acessíveis para a classe C, o papel da mulher cada vez mais ativo no 

mercado de trabalho - o que gera aumento de serviços fora das residências (ex: 

praças de alimentação de shoppings centers, restaurantes, etc.). 

O interesse pelo Brasil tem sido significante, fazendo com que as redes 

multinacionais invistam no mercado local, cuja tendência é permanecer assim pelo 

menos até o término das Olimpíadas. 

De acordo com a Tabela 7, o Brasil apresentou um crescimento de 9,5% em 

número de redes, isto significa que o setor de alimentação abriu 481 novas 

franquias. Esta expansão é muito importante não só para o setor, mas para o país, 

pois gera novos empregos e aquece a economia local. 
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                                Tabela 7: Evolução número de redes 

 

                   Fonte: Portal do Franchising  acessado em 26 Jun. 2012 

                                           

Em relação ao número de unidades, o setor de alimentação apresentou 

13.866 novas unidades em 2011. A Tabela 8 apresenta uma evolução de 15,4% em 

relação ao ano de 2010, isto significa que novos pontos de vendas foram 

inaugurados a partir de novas unidades do segmento. O ponto de venta é a porta de 

entrada para o negócio funcionar, é fundamental estar no lugar adequado em que o 

público-alvo tenha fácil acesso para usufruir das funcionalidades de cada franquia. O 

setor de alimentação, no modelo de franquias, apresenta alta concentração nas 

praças de alimentação dos shoppings centers. Estes locais atualmente passam por 

grandes transformações, pois antigamente a imagem de se comer em um shopping 

se resumia ao lanche rápido ou à alimento não saudável na praça de alimentação. 

Hoje este cenário mudou, e as empresas deste setor buscam atender um público 

cada vez mais exigente e preocupado com a saúde, levando para os shoppings 

centers modelos de atendimento que possuem similaridades com restaurantes de 

ruas, ou seja, serviços diferenciados e apresentando variadas opções no cardápio. 

Mediante a este panorama, hoje é possível optar pelo clássico sanduíche de fast-

food ou até um jantar completo com vinho, em um ambiente individual e 

personalizado de acordo com a opção gastronômica do cliente; as praças de 

alimentação tendem a apresentar cada vez mais uma diversidade de restaurantes. 
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Só neste ano de 2012, estão previstos a abertura de 43 novos shoppings por todo o 

Brasil. Conforme pesquisa realizada pela Shopper Experience (2011), 70% dos 

consumidores das redes de fast-food preferem as lojas instaladas em shopping 

centers, isto mostra o quanto o local é eficiente para instalação destas redes. Já os 

outros 30% de consumidores, preferem ir às lojas localizadas nas ruas, centros 

comerciais e universidades. A pesquisa foi feita para detectar o perfil do 

frequentador de fast-food no Brasil, e ouviu 5.815 pessoas em todas as regiões do 

País. 

 

Tabela 8: Evolução número de unidades 

 

                                          Fonte: Portal do Franchising  acessado em 26 Jun. 2012 

 

Nota-se que mesmo com a crise vivenciada em alguns países da Europa, o 

setor de alimentação não deixa de crescer no Brasil. A cada ano são lançadas novas 

marcas inovadoras para atenderem e superarem as expectativas da demanda 

nacional e buscam reconhecimento internacional. Segundo pesquisa realizada pelo 

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) atualmente, a população gasta 

30% de suas receitas, com refeições realizadas fora de casa, e este cenário está 

previsto para crescer, devido ao fortalecimento do papel da mulher no mercado de 
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trabalho e o aumento de renda da população. Já nos Estados Unidos, este volume já 

atingiu 50%, fato previsto para ocorrer no Brasil em 2020 conforme os estudos do 

IBGE (2011). Portanto, a expectativa de crescimento do setor é alta, são mais de 60 

milhões de brasileiros que realizarão suas refeições fora de casa. 

 

4.2. Consultoria CHERTO: análise da internacionalização de franquias  

 

 A consultoria Cherto foi fundada em 1986, é a primeira consultoria brasileira 

100% especializada em Franchising. A partir de 1996 expandiram para o 

atendimento das organizações que atuavam “em rede”. A partir dessa experiência, 

passaram a trabalhar não só com as franquias, mas também com as organizações 

que utilizam diferentes canais de comunicação, tais como revendas, distribuidores, 

filiais, agências, corretores, representantes comerciais, porta-a-porta, assistências 

técnicas, e-commerce, força de vendas própria, integradores, etc. 

Hoje, o Grupo Cherto é formado pela Cherto Consultoria, Cherto Educação 

Corporativa, Franchise Store (uma loja que comercializa diversas franquias de 

diferentes segmentos) e MD Comunicação, apresentando como principais clientes 

do segmento de food service: Bob´s, Bom Grillé, Café do Ponto, Casa do Pão de 

Queijo, China in Box, Doggi´s, Dunkin’ Donuts, Octavio Café, Rancho da Empada, 

Spoleto, Uno & Due, etc. 

O entrevistado foi o Presidente do Grupo, Marcelo Cherto, que é membro da 

Academia Brasileira de Marketing e do Conselho Consultivo Global da Endeavor. 

Autor e coautor de 12 livros e mais de 2.500 artigos publicados no Brasil e no 

exterior foi eleito pela Revista Marketing um dos profissionais mais influentes do 

marketing brasileiro. 

Para ele, a principal base para a expansão internacional das franquias 

brasileiras é expandir em parceria com um grupo forte, pois a franquia sozinha, 

assumindo todos os riscos, não é uma estratégia sugestiva. O entrevistado 

exemplifica com o caso do Habib´s no México: no início da expansão, iniciaram com 

diversas lojas próprias pela Cidade do México, mas o negócio não estava tendo os 

resultados esperados. Consequentemente acharam que eram os executivos que não 

estavam conseguindo obter o sucesso almejado, o que levou o presidente da rede 
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mudar de país, passando a viver no México ( para ficar mais próximo e acompanhar 

de perto o desenvolvimento das lojas por um ano e meio). Mesmo com esta 

mudança o sucesso não foi alcançado. Hoje o presidente da empresa admite que 

tentar expandir sozinho, sem uma parceria forte, foi o grande erro. Portanto, isto 

serviu de aprendizado para a empresa, mostrando que vender para a classe C e D 

no Brasil não é a mesma coisa que no exterior. Muitas vezes, é necessário ajustar o 

produto, a forma de vender e de divulgar também.  

O prato popular no México é o taco, e a estratégia errada do Habib´s foi tentar 

vender esfiha, divulgando que era uma espécie de taco, o que acabou afastando 

ainda mais os clientes. Por tal motivo o entrevistado reforça a importância da 

empresa analisar os costumes e tradições do mercado-alvo e, se necessário, 

reformular seu produto, mesmo sendo uma franquia. 

O momento de entrada no país escolhido para iniciar a atuação internacional 

é fundamental, para isto, é necessário análises não somente mercadológicas, mas 

também análises econômicas do país, a fim de não interferirem no bom 

desenvolvimento do negócio. O entrevistado exemplifica com o caso da rede de fast-

food de comida chinesa, China in Box que, ao entrar no mercado argentino, 

inauguraram algumas lojas, mas a cultura e a crise do país influenciaram 

diretamente no bom desenvolvimento e não conseguindo apresentar destaque (a 

situação foi piorando e tiveram que fechar as lojas). O que ocorre muitas vezes é 

que as empresas têm altos investimentos, muito tempo gasto com contratações e 

treinamentos, mas sem obterem retorno. E ainda há a possibilidade de afetarem sua 

imagem perante o mercado nacional e internacional.  

Segundo o entrevistado, os principais motivos que as franquias não se 

internacionalizam são por medo de arriscar. O mercado nacional é muito grande, e 

vem apresentando altos crescimentos no segmento de fast-food devido a ascensão 

da classe C nos últimos três anos, ou seja, ainda há muito que explorar no mercado 

nacional. 

A perspectiva das franquias brasileiras para os próximos anos é de fortalecer 

o crescimento no Brasil. Há planos anunciados de redes de franquias tais como: 

Giraffas, Bob´s, Spoleto, Mc Donalds e Habib´s. Todas estão prevendo aproveitar a 

oportunidade das Olimpíadas, que será no Rio de Janeiro. As cidades atrativas 

serão as cidades sede dos jogos, então o foco será investir na abertura de novas 
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lojas nestas cidades, a fim de atrair clientela e estimular o consumo, já que em 

eventos deste gênero a procura por restaurantes de fast-food é muito grande.  

Muitas redes do setor de alimentação declaram também que querem expandir 

para o mercado internacional, o entrevistado revela que muitas destas empresas já 

possuem projetos em andamento, outras ainda estão em etapas de análises e há 

outras que ainda aguardam o momento e o parceiro ideal. 

Mediante este cenário, o entrevistado ressalta que as oportunidades que 

surgem para as empresas expandirem devem ser muito bem aproveitadas, mesmo 

que não seja o foco do momento. Um exemplo é de quando surgiu a oportunidade 

do Bob´s expandir-se para a Angola, através de uma forte parceria. Com a guerra 

civil instaurada no país, todas as redes de fast-food se evadiram, ocorrendo 

escassez de produtos e serviços de diversos segmentos. A loja do Bob´s foi 

construída em um bairro de alto poder aquisitivo em Luanda, apresentando muito 

sucesso e grande procura pelos consumidores. Atualmente é considerada não só 

como um restaurante, mas sim como área para eventos. A boa aceitação dos 

angolanos representa o quanto a oportunidade foi lucrativa para a rede. Contudo é 

fundamental que as empresas, mesmo que não tenham o foco de expandir-se, 

avaliem todas as oportunidades que surgem, pois são experiências muita válidas e 

que agregam na sobrevivência destas empresas. 

Um grande problema identificado pelo entrevistado é que falta nas franquias a 

visão de expansão internacional, ou seja, falta a visão de necessidade de expandir  

para mercados externos, devido à barreira da língua e da cultura. As franquias 

gerenciadas pelos franqueados são pequenas, muitas vezes os proprietários que 

gerenciam suas unidades contam com a ajuda da família. Desta forma apresentando 

uma mentalidade de empresa pequena, familiar, com medo de arriscarem. Por isso 

vale a conscientização de que uma unidade franqueada é capaz de 

internacionalizar-se sozinha, desde que tenha forças em outros sentidos: expandir 

com um grupo forte, estabelecer a cadeia de fornecedores no exterior, ajustar seus 

produtos conforme a necessidade do mercado alvo, permanecer com a mesma 

qualidade e bom atendimento, etc. 

O entrevistado também destaca o fato de que as franquias se sentem 

confortáveis em expandir no mercado nacional, pois é atrativo e já existem 
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oportunidades para isto, como por exemplo, a logística de se levar sorvete de palito 

para Manaus através de barco, saindo do interior de São Paulo. 

Para expandir internamente no Brasil já existem muitas diferenças culturais 

entre um estado e outro, além da distância e do desafio proposto. Outro exemplo é a 

diferença cultural para se alimentar no Rio de Janeiro, que é muito diferente da 

cultura de São Paulo: em um estado aceita-se comer pizza e frango frito na mão, em 

outro é inadmissível, pois são dois pratos que devem ser apreciados com garfo e 

faca. Isto mostra o quanto as redes de franquias enfrentam determinadas 

dificuldades de culturas regionais dentro do Brasil, as quais precisam ser adaptadas 

e ajustadas. 

As franquias brasileiras atuam de forma tímida ainda no exterior, mas 

estrategicamente todas devem pensar em investir e devem olhar para o mercado 

externo como uma grande oportunidade e quando decidirem arriscarem, é 

necessário apostar em vários fatores, como investir em estrutura, capacitação de 

pessoas, estar apto para novos aprendizados, aprender, errar, tentar novamente e 

estar ciente de que é um novo negócio a longo prazo, cujo retorno será apenas 

depois de longos anos de investimento. Outro ponto importante é expandir-se de 

preferência com um sócio local, pois este tem mais experiência em relação ao 

mercado que irá atuar, apresentando mais chances de obter um bom negócio. É 

preciso ter jogo de cintura, e se necessário ajustar o produto conforme a 

necessidade do novo mercado-alvo e reformular a forma de divulgar e vendê-lo.  É 

importante entender como lidar com a cultura e compreender que cada cidade, 

estado, país apresentam necessidades distintas, assim como ocorre dentro do 

próprio Brasil. Agora é um bom momento para as franquias começarem a refletir 

sobre este tema, pois o Brasil está “na moda”, está sendo um país muito admirado e 

bem visto pelos demais. 

A primeira empresa a ser entrevistada nesta pesquisa será a rede Spoleto, 

seguida da Fábrica di Chocolate. 
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4.3. SPOLETO 

 

Em 1999, no Rio de Janeiro, foi criada uma rede de restaurantes de culinária 

italiana (atualmente formada pelo grupo Trigo, responsável pelas redes Domino's 

Pizza e Koni Store), com o intuito em oferecer um prato italiano rápido e saudável.  

O Spoleto foi fundado pelos sócios e amigos desde a adolescência: Eduardo 

Ourivio, graduado em hotelaria na Suíça, tendo especialidade em massas e também 

trabalhado no restaurante do hotel Intercontinental do Rio de Janeiro, e Mário 

Chady, graduado em Comércio Exterior pela New York University.  

No início, abriram sete novos restaurantes no Rio de Janeiro, que tiveram na 

época uma rápida expansão, porém durante esse crescimento, verificou-se que o 

negócio tinha falta de planejamento e de controle e, associado ao excesso de 

endividamento gerado, os sócios tiveram que desfazer as sociedades e vender cinco 

dos sete restaurantes. Um dos que permaneceu, era um quiosque de comida 

italiana, em uma espécie de praça de alimentação chamada Estação Ipanema. Foi a 

partir dele que Chady e Ourivio construíram a rede Spoleto. 

O conceito foi inovador, pois o cliente tem a liberdade de escolher todos os 

ingredientes que deseja comer e criar suas próprias receitas. Esta inovação 

possibilitou a união da qualidade de um restaurante com a rapidez de um fast-food. 

A proposta do Spoleto baseia-se em "RESTAURANTE DE CULINÁRIA ITALIANA, 

RÁPIDO E SAUDÁVEL, COMO VOCÊ QUER", ganhando clientela e passando a ter 

destaque no mercado nacional.  

Depois da experiência negativa no início da carreira, os sócios se 

preocuparam em construir um modelo de negócios que seria a base do crescimento 

do Spoleto. Era baseado no princípio da customização em massa, ou seja, por meio 

de uma operação padronizada, capaz de permitir o atendimento bom e rápido, a 

possibilidade do cliente escolher entre 11 diferentes tipos de massa, 34 ingredientes 

e cinco molhos, de modo a criar sua própria receita. Essa combinação proporcionava 

variedade e autonomia ao cliente, buscando satisfazer suas reais necessidades e 

permitindo ao mesmo tempo montar uma operação simplificada e de baixo custo. Na 

visão dos sócios, a operação simples poderia ser replicada para outras lojas, em 

função da falta de capital para a expansão, adotando o processo de franquia. 
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Durante dois anos, os sócios Eduardo e Mário passaram estudando e 

analisando toda a operação, o mix de produtos dos restaurantes, o público-alvo e a 

demanda. Posteriormente se dedicaram a um novo desafio: levar este modo 

diferenciado e inovador de refeição italiana a um maior número de pessoas, através 

do sistema de franchising. Este momento foi marcante na história de crescimento do 

Spoleto, pois passou a ser um sistema de franchising com 29 restaurantes em 2001. 

Após um ano, já possuíam 49 restaurantes espalhados pelo Brasil. Hoje a rede 

Spoleto não para de crescer e possui cerca de 284 unidades espalhadas em todo o 

país, sendo 16 lojas próprias, possuindo ainda lojas na Espanha e no México. O 

Spoleto ganhou destaque pelo reconhecimento de diversos prêmios, tais como: 

Abrasce, Alshop e o Selo de excelência em Franchising ABF.  O gráfico 5 apresenta 

o crescimento em número de lojas por ano. 

 

                                           

 

Gráfico 5 : Crescimento Brasil 

                                                              Fonte: Entrevista Spoleto 04, Jun. 2012. 
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Em 2008, o Spoleto inaugurou sua própria fábrica de massas e molhos em 

São Paulo, buscando cada vez mais customizar os produtos e manter a boa 

qualidade. O foco neste mesmo ano passou a ser classe C, que iniciou o aumento 

de participação nesta atividade e apresentar mais frequência em shopping centers, 

local onde há grande concentração das lojas. 

 Nota-se que o crescimento do Spoleto foi acelerado, e ficou evidente a 

necessidade de recursos para a expansão; com isto a empresa cresceu de forma 

não estruturada, mas esta experiência vivenciada pelos dois sócios foi importante 

para mostrar que não se deve ultrapassar os limites do negócio, ou seja, tudo deve 

ser feito com planejamento e equilíbrio. Segundo o entrevistado, o crescimento da 

empresa sempre foi financiado por geração de caixa da própria rede e sempre 

evitaram alavancagem, mesmo nos momentos de liquidez do mercado. 

O investimento de uma franquia do Spoleto atualmente é de cerca de R$ 430 

mil a R$ 550 mil, considerando a taxa de franquia, o capital de instalação e o capital 

de giro. O faturamento médio mensal é de R$ 100 mil. A figura 5 demonstra o 

formato da loja. 

                   

 

Figura 5: Loja Spoleto 

                                     Fonte: Portal do Franchising acessado em 30 Abr. 2012 
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O Grupo Trigo engloba o controle das lojas próprias, distribuidora, fábrica e 

franquias das três marcas. Em 2011, registrou o crescimento de 5,4% e o 

faturamento de R$ 450 milhões. Atualmente é responsável pelos 334 restaurantes 

das três marcas e o objetivo é inaugurar 60 novos pontos, chegando a 400 lojas. 

Antigamente o nome desse grupo era Umbria, nomeado em função de uma 

região na Itália em que se encontra a cidade de Spoleto. Com o crescimento do 

grupo ao longo dos últimos anos e a diversidade das marcas, a empresa resolveu 

adotar outro nome que não ficasse restrito a uma única marca. Foi promovido um 

concurso interno para buscar sugestões e o nome escolhido foi Grupo Trigo, que 

iniciou-se a partir de 23 de Janeiro de 2012. 

Esse grupo possui uma média anual de 35 novas lojas do Spoleto em todo o 

país, sendo 12% no Rio de Janeiro. Conforme divulgação pela empresa, a rede foca 

sua expansão através de dois modelos de negócio: Spoleto 21 (sustentável) e o 

store in store (que consiste em outras lojas dentro do mesmo imóvel do Spoleto), 

com as redes Domino’s Pizza e Koni Store. O foco também está nos locais de 

atuação, ou seja, implementação de mais lojas em diferentes lugares: 

hipermercados, rodoviárias, faculdades, postos de gasolina e shopping centers 

voltados para as classes A, B e C, além de cidades no interior com mais de 200 mil 

habitantes. 

 

4.4. A internacionalização do SPOLETO  

 

Através de entrevistas semi-estruturadas com o gerente responsável pela 

área de expansão Internacional do Spoleto desde 2007, foram obtidas as 

informações para esta pesquisa. A entrevista foi gravada com o consentimento do 

entrevistado, digitalizada e posteriormente analisada, confrontando com os objetivos 

das questões propostas. 

A rede de franquias Spoleto possui no total 29 lojas nas arenas internacionais, 

sendo 2 na Espanha, 26 no México e 1 em Costa Rica. O principal foco agora da 

rede é atuar na América Latina, através do bom desempenho e alta qualidade de 
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seus produtos. Spoleto é a sétima empresa na lista das franquias brasileiras com 

maior presença no exterior, FDC (2012) e a terceira mais internacionalizada no setor 

de alimentação, se destacando por ser uma marca reconhecida no mercado nacional 

e internacional. 

A visão do Grupo Trigo é composta por três fatores fundamentais para a 

receita do sucesso: ter uma das marcas como a melhor franqueadora pela ABF, 

dobrar o valor da empresa em lucro e estar entre as 50 melhores empresas para se 

trabalhar. O Grupo Trigo compartilha a mesma missão e valores com as suas três 

marcas. Sua missão e seu sonho é levar sua experiência de consumo mundo afora, 

criando o máximo de oportunidades e fazendo as pessoas felizes e realizadas. Para 

isso, empregam no seu dia-a-dia os valores: Família – se doar para o bem de todos; 

Felicidade – compromisso em viver o dia-a-dia com paixão; Confiança – caminhar 

lado a lado, construindo pontes em todas as situações, com objetivo compartilhado; 

e Hombridade – compromisso com a verdade, ser honesto com você e com os 

outros. 

O processo de internacionalização do Grupo Trigo é feito de forma passiva. A 

empresa ou pessoa interessada em se tornar um Máster franqueado do Spoleto 

entra em contato com o Grupo, caso tenha o perfil adequado recebe a literatura de 

base, o termo de confiabilidade e todo o apoio necessário para a realização de uma 

pesquisa aprofundada do mercado no qual se pretende atuar. O grupo dá total 

suporte e apoio ao Máster franqueado para a internacionalização, através das 

seguintes ações: 

 

 Análise de Mercado: Suporte na estruturação e diretrizes para a 

realização do estudo de mercado (visão geral inicial do novo mercado); 

 Seleção de Pontos: Visita ao mercado para aprovação de locais;  

 Supply Chain: Suporte na identificação de fornecedores locais na 

busca da manutenção da qualidade de todos os produtos que são 

utilizados na operação;  

 Treinamento: Todos os envolvidos diretamente no projeto recebem 

treinamento intenso (30 a 45 dias);  

 Operação Local: O grupo envia treinadores para suporte no startup do 

projeto e identificação de funcionários para serem multiplicadores;  
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 Suporte Contínuo: Interação diária com a sede, trocando experiências 

e know-how com todos os setores da empresa; 

 Visitas ao Mercado: Pelo menos duas visitas por ano para analisar o 

projeto, troca de energia, motivação dos funcionários, planejamento de 

ações e suporte na estruturação da empresa. 

 

A figura 6 resume a estrutura da expansão internacional por etapas, como é 

feito na prática, iniciando pelo contato e estudo do novo mercado que se pretende 

atuar, passando por análises mercadológicas, financeiras, setoriais da máster 

franquia e posteriormente são feitos todos os ajustes comercias para estreitar a nova 

parceria. A partir disto é feito o contrato. A sede do Spoleto também proporciona 

suporte e treinamentos intensos. 

 

Figura 6: Estrutura Expansão Internacional 

Fonte: Entrevista Spoleto 04, Jun. 2012. 
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Após tudo estar confirmado e aprovado, o Grupo envia análises financeiras 

para que o interessado possa analisar a lucratividade do negócio. O máster 

franqueado também recebe uma lista com todos os equipamentos, máquinas, 

receitas e insumos utilizados pela empresa no Brasil, para que possa procurar no 

futuro país de atuação, fornecedores e fábricas equivalentes, com o objetivo de não 

alterar a alta qualidade e o padrão do produto oferecido. 

Após essas etapas, é convidado para conhecer melhor o Grupo, suas 

práticas, valores e cultura. Nessa fase são feitos possíveis ajustes e alinhamentos 

nos termos dos contratos. 

Com todas as etapas cumpridas, o Máster franqueado começa a construção 

da loja no exterior e o treinamento intenso no Brasil. Paralelamente, o Spoleto envia 

um treinador para o país da futura loja, com o objetivo de contratar e treinar os 

funcionários. O Grupo mantém um acompanhamento para checar se o Máster 

franqueado está honrando com as boas práticas da empresa, bem como todo o 

cumprimento do contrato, afinal, este é o papel dos colaboradores da área de 

expansão internacional, verificar novas oportunidades e ainda acompanhar de perto 

as expansões que ocorrem. 

Em 2004, já dispondo de cerca de 80 lojas no Brasil, o Spoleto fez um acordo 

com a empresa mexicana Alsea, franqueada máster da Domino’s Pizza. O grupo 

mexicano é muito forte no seu país de origem, responsável pela abertura de marcas 

conhecidas como: Starbucks, Chilis, Burger King, etc.  

O grupo Alsea, buscava algum parceiro brasileiro para comprar 50% da 

sociedade da Domino´s Brasil. A partir daí surgiu a parceria entre o Grupo Trigo e o 

grupo mexicano. Dentro desse acordo estava prevista a abertura de cinco 

restaurantes no México, que seriam geridos pela Alsea. O entrevistado declarou que 

na época, os sócios estavam otimistas com o avanço internacional e o objetivo 

principal era formar uma rede de fornecedores locais para dar sustentação ao 

negócio no país. Apenas a massa seca e a matéria-prima para produção de massas 

frescas, que seriam importadas da Itália, os demais produtos viriam dos parceiros 

mexicanos. 

Porém, algumas dificuldades foram encontradas ao desenvolver o novo 

fornecedor local. Embora fossem feitas transferências de tecnologia, treinamentos e 

investimentos, o fornecedor trabalhou para a empresa um ano sem conseguir atingir 
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o padrão de qualidade desejado. Para resolver esta barreira, a empresa passou a 

exportar os equipamentos necessários do Brasil para um novo fornecedor 

contratado, que era renomado no mercado local, pois já trabalhava com a Domino’s 

no México. Entretanto, este novo fornecedor apresentava desinteresse pelo negócio 

do Spoleto, que ainda estava em fase de crescimento e como já atuava com 

grandes redes considerava pouco atrativo o negócio com a rede de comidas 

italianas. Isso levou novamente à troca de fornecedor e, paralelamente, o início do 

projeto para a implantação de uma fábrica de massas no México. 

Em 2006 os sócios decidiram desfazer a parceria com o grupo Alsea, que 

repassou a franquia máster, vendendo as operações do Spoleto no México para o 

grupo Serna, tradicional empresa familiar mexicana, que adquiriu as três lojas então 

existentes. A expectativa era de que o novo franqueado máster ampliasse 

rapidamente o número de lojas. Em 2008, a Spoleto foi escolhido como a melhor 

franquia de alimentos e bebidas do México, chegando a onze lojas franqueadas no 

país em 2009, com mais duas inaugurações no início de 2010. Hoje a rede Spoleto 

possui no total 26 lojas no México, sendo oito próprias e as restantes franquias. A 

figura 7 apresenta as regiões das lojas Spoleto no México: 
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Figura 7: Spoleto México 

                             Fonte: Entrevista Spoleto 04, Jun. 2012. 

 

Em termos culturais, a oportunidade aproveitada no processo de 

internacionalização foi a proximidade das culturas brasileira e mexicana, e a boa 

aceitação dos produtos, devido à alta qualidade, sendo este um facilitador 

importante ao processo. Além disso, no ambiente político-legal, os países são 

bastante aliados e contam com diversos acordos comerciais, que facilita a relação 

entre ambos. Desse modo, um país protege o outro, eliminando possíveis ameaças 

de leis e barreiras burocráticas no processo de internacionalização. A empresa 

afirma que há total interação entre as lojas do México e a sede no Brasil, com boas 

práticas e ainda investindo na estruturação do máster franqueado. Com isto a marca 

vem ganhando destaque e prêmios: em 2009 ganharam o prêmio de Melhor 

Franquia de Food Service. A figura 8 apresenta o formato das lojas no México: 
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Figura 8: Lojas no México 

Fonte: Entrevista Spoleto 04, Jun. 2012. 

 

O sucesso no México cresce a cada ano, mesmo com algumas dificuldades 

iniciais superadas. Por enquanto a empresa não possui planos de novas lojas 

próprias, optando em fortalecerem as que já estão operando. Mas caso haja 

interesse do máster franqueado, o grupo revela que estará sempre aberto para 

novos negócios de expansão em parcerias. As principais ações de sucesso no 

México são: 

 

 Pane Romano: espécie de sanduíche em pão típico romano, nas 

opções de carne, frango e peixe. Este produto foi lançado nas lojas 

mexicanas (antes de ser lançado no Brasil). A vantagem foi à 

implantação do novo produto em todas as unidades do país. Com a 

receita brasileira, a empresa internacionalizou para os hábitos 

mexicanos. O Pane está sendo bem aceito e hoje representa 5% do 

mix dos produtos.  

 



64 

 

 Festival de Lasanhas: em 2008 foi lançada a Lasanha Bolognesa nas 

lojas mexicanas e, desde o início, apresentou muito sucesso e procura 

no mercado, representando 20% do mix dos produtos. Outro sucesso 

foi o festival com novas receitas da massa, desenvolvidas pelo Chefe 

de cozinha Max Menossi (responsável pela gerência da fábrica do 

Spoleto México). Os sabores são variados e que agradam o público 

mexicano: Quatro Queijos, Chile Poblano, Queijo com Presunto e 

Ricota com Espinafre. O intuito do festival foi divulgar os produtos por 

oito semanas e, ao final, as duas lasanhas que mais tiveram êxito 

entraram definitivamente no menu do restaurante. Na primeira semana 

de festival, esse prato passou a representar 33% de venda. É o 

produto que tem maior margem de contribuição e tem aumentado o 

faturamento das lojas no México.  

 

 Em janeiro de 2010 foi realizada a campanha “Mês Verde” em todas as 

unidades no México, com a introdução da massa integral ao menu 

conjuntamente às saladas existentes. Hoje o mix de saladas na rede 

do México representa 22%, que é considerado muito bom para o 

mercado mexicano. Com a entrada da massa integral, o Spoleto fez 

uma promoção para incentivar o prato saudável: “Salada com Massa”, 

que hoje representa 8% do mix de todos os produtos.  

 

 Ação Free Pasta: em junho de 2012 foi realizada a ação “Free Pasta”, 

que consistem em cada dia da semana uma das lojas fazer a seguinte 

promoção: na compra de um prato de massa e a bebida sai gratuita ao 

cliente. Isto chama a atenção, atrai os consumidores, divulga os 

produtos e aumentam as vendas. 

 

Estas ações apresentam o principal objetivo de aumentar as vendas das lojas 

e ainda gerar interesse, curiosidade de experimentação dos diversos pratos, 

despertando o interesse do consumidor e criando a fidelização dos atuais clientes. 
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Em 2007 iniciou-se a internacionalização na Europa mediante a abertura de 

dois restaurantes franqueados: um em Madrid e outro em Málaga. A escolha da 

Espanha foi estratégica, segundo o entrevistado, em função de características do 

mercado, do varejo e de sua economia. O sócio gestor da franquia máster para a 

Europa era o grupo espanhol Franchise Hispania, que fora responsável pela marca 

Burger King no sul da Europa. Algumas dificuldades foram encontradas, 

principalmente nas diferenças dos costumes e hábitos, pois o povo europeu prefere 

o serviço de mesa, o atendimento personalizado e a cortesia, e não são tão adeptos 

ao fast-food, quanto os países da América. Porém, o Spoleto teve boa aceitação e é 

bastante procurado nos dias atuais pelos espanhóis nos horários de almoço, pois 

engloba bom custo e o benefício de comida rápida e saudável. 

Para o Grupo Trigo a internacionalização na Europa foi um grande 

aprendizado, pois teve que aprender a lidar com o povo local, gerando muita troca 

de informação. O grupo ainda busca um bom posicionamento no mercado espanhol 

e futuramente a abertura de novas lojas. Tudo isto fez que com que elevasse seu 

nível de experiência em internacionalização e ainda levaram a marca para um país 

europeu, promovendo a sua imagem. Aprenderam também que, por mais que o 

grupo de parceria seja forte no país de atuação é importante cuidar das novas 

franquias como um “bebê”: abraçar, cuidar e tratar. É necessário também 

acompanhar o desenvolvimento destas novas unidades, mesmo que o máster 

franqueado esteja presente. No momento o grupo não pensa em expandir na 

Espanha, pois está em crise econômica desde 2008. No entanto, estão focados em 

fortalecer as duas lojas existentes. 

Em Setembro de 2012 será inaugurada uma nova franquia na Costa Rica, 

pois em Junho de 2011 foi firmado o contrato com a máster franquia do país. Já 

passaram algumas etapas importantes, tais como: busca de fornecedores locais, 

definição de ponto para instalação (que será em San José), com investimento inicial 

de U$D 150.000. Treinamentos da máster franquia com a sede do Brasil, 

desenvolvimento de marketing que compõem o menuboard, artes e homologações 

dos produtos. O projeto encontra-se na fase final, que é a de garantir que as 

operações já estejam 100% funcionando.  

Conforme demonstrado anteriormente, o setor de alimentação está em 

crescimento e, o Grupo Trigo está buscando melhorias e inovações apresentando 
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um crescimento médio anual de 15% em seu faturamento. E o Spoleto também não 

para de crescer, só este ano está previsto um aumento de 35 novas lojas, ou seja, 

13% de crescimento. O entrevistado declara que ainda há oportunidades de crescer 

internamente, pois querem aproveitar todas as oportunidades internas e 

consolidarem suas posições nos mercados em que já atuam.  

Na América Latina, pretendem concentrar-se e desenvolver o mercado 

mexicano, pensando na abertura de novos mercados na região. Na Europa, 

pretendem consolidar a posição na Espanha e possivelmente avançarem para 

Portugal. Ou seja, ficou evidente que não estão fechados à novas oportunidades de 

expansão internacional. 

O entrevistado afirmou também que o principal facilitador no processo de 

internacionalização do Spoleto, foi em função da rede não vender um produto 

regional, mas sim um produto reconhecido mundialmente, pois o fato da comida 

italiana ser popular facilitou a internacionalização. O conceito inovador, diferente e 

com baixo custo atraiu as pessoas e criou uma clientela fixa.  

Ao analisar o caso, é possível notar que a expansão ocorreu  de forma muito 

rápida no início do surgimento da rede, sem planejamento e controle. Por isto, o 

processo o ideal seria ocorrer de uma forma cautelosa, não excedendo aos limites 

da capacidade do negócio, a fim de evitar excesso de endividamento e descontrole.  

Crescer e almejar novos mercados são objetivos importantes, mas é preciso 

gerenciar o crescimento de forma equilibrada e muito bem planejada. O ideal é que o 

próprio empreendimento forneça uma parte dos recursos necessários para sustentar 

a expansão. Essa foi uma das lições mais importantes que os empresários 

aprenderam e passaram a aplicar na expansão internacional. 

Outro fator importante é o registro das marcas e patentes no exterior. É 

importante que as empresas se atentem à necessidade de registro de marcas e 

patentes em outros mercados. À medida que uma empresa torna-se reconhecida, 

mesmo que só opere inicialmente no Brasil, cresce a probabilidade de aparecerem 

as “cópias” aproveitando-se do conceito de negócio ou da marca no exterior. Em 

2002, o Spoleto iniciou suas operações no mercado de Recife, e deparou-se com 

uma rede local que havia copiado sua marca e o layout de suas lojas (conhecido no 

jargão da franquia como trade dress). Essas experiências de pirataria levaram os 
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sócios a investirem na obtenção de patentes e registros da marca em 16 países, a 

fim de evitarem quaisquer problemas futuro. 

 Portanto, é fundamental prevenir-se com o registro de marcas e patentes, 

mesmo em um estágio anterior à internacionalização. No caso do Spoleto, eles 

apresentavam essa preocupação desde o início, mas não investiram o suficiente na 

proteção de sua marca e do seu modelo de negócio. Foram notar apenas quando se 

expandiram para novos mercados, que este tipo de proteção é necessária. 

O fornecimento de matérias-primas deve ser considerado um fator de muita 

atenção e prioridade também, no processo de internacionalização da empresa, pois 

é a base para executar um bom negócio. A cadeia logística deve ser muito bem 

estabelecida e implantada antes da internacionalização ocorrer. No caso do Spoleto, 

o ingrediente crítico era a massa fresca, sendo necessário dispor de um fornecedor 

que atendesse a certos requisitos de alta qualidade (e esse tipo de fornecedor não 

estava disponível no caso do México). A empresa viu-se obrigada a substituir 

fornecedores, a transferir tecnologia e a considerar a abertura de uma fábrica no 

país. Muitas vezes, é importante não depender de um único fornecedor apenas, ou 

só possuir sua fábrica própria. 

O entrevistado destacou também que, concentrar-se apenas em alguns 

mercados internacionais, e focar bem esses mercados é importante para 

conquistarem posições de destaques, aprofundando a presença nestes mercados e 

ainda fortalecendo a marca. Isto é fruto da experiência negativa que tiveram no início 

da rede Spoleto. Não adianta estar presente em dezenas de países e deixar a 

qualidade, o bom atendimento e o padrão do conceito diminuir; é importante fazer a 

expansão de forma equilibrada. 

É importante notar que a rede Spoleto iniciou no México, sem estar buscando 

um país para atuar internacionalmente e sim através da oportunidade de parceria 

que surgiu com o grupo Alsea. (desta mesma forma foi que ocorreu na Europa e na 

Costa Rica, através de parceria com grupos fortes e consolidados).  
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4.5. FÁBRICA DI CHOCOLATE 

 

Fundada em 2003 na cidade de Joinville, por um administrador e um 

engenheiro mecânico, a Fábrica di Chocolate teve como pilar de sustentação a 

busca de idéias inovadoras e o intuito de servir dois ingredientes que o brasileiro 

aprecia: chocolate e fruta. Dessa receita surgiu o fondue express. Além deste 

produto, a Fábrica apresenta alguns diferenciais, oferecendo diversas sobremesas, 

bebidas e doces com estes ingredientes. Com o sucesso do empreendimento, o 

fundador e diretor geral, decidiu atender aos pedidos de investidores interessados 

em abrir franquias em outras cidades. Em 2004, iniciou-se o processo de 

transformação da marca em uma franquia juntamente com o registro de marcas e 

patentes. Já no ano seguinte apresentou um crescimento de 300% e tornou-se líder 

no segmento por dois anos seguidos, com a aprovação da ABF. 

 O modelo de negócio é mediante quiosques de varejo, presentes em 

diversos shoppings centers espalhados pelo Brasil, com um layout moderno que 

facilita a venda e se diferencia por ser uma marca forte e segmentada no mercado. 

Se destaca por apresentar o conceito de fast-food de fondues, deixando o cliente 

optar pelas frutas de sua preferência, acrescentando uma generosa cobertura de 

chocolate derretido.  

Um dos segredos da marca é a utilização de equipamentos especiais que 

demonstram o derretimento dos chocolates, gerando um forte apelo visual e 

estimulando o desejo de consumo. Pesquisas identificaram que 34% dos 

consumidores procuram praticidade e conveniência em suas alimentações. a 

proposta da Fábrica não é apenas uma sobremesa, mas sim incentivar os 

consumidores a comerem frutas de uma forma gostosa, pois 23% dos consumidores 

escolhem as refeições através das sensações e prazer, 23% optam pela qualidade e 

confiabilidade e o restante, que representa, 21% optam por saúde e 

sustentabilidade. A figura 9 retrata a cascata de chocolate que é patenteada pela 

marca, na qual chama muito a atenção e desperta interesse do público. 
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Figura 9: Cascata de Chocolate - forte apelo visual 

 Fonte: Entrevista Fábrica di Chocolate 12, Jun. 2012. 

 

Os produtos são de alta qualidade, a tecnologia das máquinas utilizadas para 

preparação dos produtos é moderna e eficaz, facilitando o manuseio e 

armazenamento dos produtos, obtendo assim, a plena satisfação dos consumidores. 

Os funcionários são treinados para darem um atendimento qualificado ao público. A 

rede apresenta como missão ser a melhor opção de franquia no segmento de 

fondue express, com a maior taxa de lucro, promovendo e estimulando o consumo 

de chocolate e frutas. Ética, transparência e compromisso são os valores da 

empresa. 

Desde o seu início, o produto de frutas selecionadas cobertas por chocolate 

cremoso derretido, com 0% de gordura trans teve ótima aceitação. Além do fondues 

express, a Fábrica Di Chocolate traz diversas opções de mousses, bebidas 

cremosas, uma variedade de sobremesas preparadas com frutas frescas, bombons, 

smoothies,  misturando o prazer e nutrientes do chocolate aos valores funcionais das 

frutas. Segundo pesquisa da ABF (2012), as empresas que carregam a bandeira da 
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saúde e bem-estar apresentam um diferencial e se destacam mais e, 

consequentemente, tem um crescimento acima do mercado. 

O faturamento médio mensal de uma franquia da rede é R$ 25 mil. O 

investimento inicial custa a partir de R$ 90 mil. Hoje possui uma unidade própria, 40 

unidades franqueadas no Brasil e 19 lojas no exterior. A empresa auxilia na escolha 

do ponto certo para os quiosques, pois é essencial a avaliação e negociação do 

ponto. Também sempre se dispõem a ajudar e estarem constantemente em contato 

com locais que apresentam capacidade para abrigar as operações. Há também 

participação do setor de marketing e expansão que, avalia shoppings, 

supermercados, universidades, aeroportos e outros pontos buscando as melhores 

opções para os franqueados. 

Além das unidades distribuídas pelo Brasil e pelo mundo, a Fábrica Di 

Chocolate agora também está presente no meio digital. A campanha de páscoa de 

2012 contou com o auxílio do Facebook para divulgação dos produtos e da marca 

na internet. Esta comunicação via internet apresenta como objetivo aumentar o 

reconhecimento da marca e criar uma relação mais próxima com o consumidor final, 

possibilitando uma análise de pontos fracos e fortes nos produtos e no atendimento 

de todas as unidades, mediante comentários dos consumidores, e buscando assim, 

uma melhoria constante. 

 

4.6. A internacionalização da FÁBRICA DI CHOCOLATE  

 

Mediante entrevistas semi-estruturadas com a gerente responsável pela área 

de expansão Internacional da Fábrica di Chocolate desde 2009, foram obtidas as 

informações para esta pesquisa. A entrevista foi gravada com o consentimento da 

entrevistada, digitalizada e posteriormente analisada, confrontando com os objetivos 

das questões propostas. 

A Fábrica di Chocolate é a segunda empresa com maior presença no exterior, 

conforme pesquisa da FDC (2012), deixando a 5° posição ocupada em 2011, 

passando a alcançar a 2° em 2012. O resultado alcançado é devido ao investimento 

constante da empresa em novas tecnologias, profissionais qualificados, pesquisas e 

http://www.suafranquia.com/franquias/alimentacao/chocolate/fabrica-di-chocolate/
http://www.suafranquia.com/franquias/alimentacao/chocolate/fabrica-di-chocolate/


71 

 

atualização no seu mix de produtos. Atualmente a empresa possuiu mais de 33 

unidades espalhadas pelo Brasil e no exterior estão presentes em: Kuwait (uma 

unidade), Austrália (uma unidade), Espanha (nove unidades), Japão (duas 

unidades), República Dominicana (uma unidade), Venezuela (uma unidade), Canadá 

(uma unidade), México (três unidades) totalizando 19 lojas no exterior, e presente 

nos quatro continentes. 

O início da internacionalização da Fábrica foi em 2007, através de 

oportunidades que surgiram por investidores para atuar no México, Inglaterra e 

Japão, inaugurando uma unidade franqueada em cada um destes países. O 

processo de internacionalização é sempre minucioso: inicia-se quando um 

investidor, nacional ou estrangeiro, contata o departamento de expansão 

internacional para aderir uma franquia internacional. Os próximos passos entre 

franqueador e franqueado são: 

 

 Franqueador fornece ao investidor toda a literatura sobre o 

funcionamento de franquias (inclui as leis vigentes de franquias no 

Brasil, as formas de pagamento, instruções para utilização dos 

equipamentos e de todas as ferramentas que o franqueado dispõe) 

 São feitas as análises mercadológicas e estudos financeiros para 

verificarem a viabilidade do novo negócio 

 O franqueado preenche diversos formulários e desta forma o contrato é 

firmado entre franqueador e franqueado 

 Visitas ao país em que se pretende atuar e busca do local de 

instalação, com o apoio do franqueador 

 Participação de treinamentos intensos para os franqueados 

 Os franqueados devem adquirir as máquinas (a principal é a cascata 

de chocolate) 

 Estruturação da nova unidade (estabelecimento da cadeia de 

fornecedores, contratação de funcionários, etc.) 

 Inauguração da nova loja sempre com o apoio do franqueado 

 A empresa proporciona treinamentos e orientações ao Máster 

franqueado constantemente (há treinamentos para reciclagens e 
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inovações nos produtos, na divulgação, nas embalagens, nos 

ingredientes, etc.) 

 

O ano de 2008 foi marcante, pois ficou considerada a empresa que mais 

cresceu no setor, em função da intensificação da expansão internacional, iniciando 

suas atividades através de novos Máster franqueados na Espanha e Portugal. Em 

ambos os países, iniciaram com 1 unidade franqueada, apresentando ótima 

aceitação dos produtos.  

Em 2009 a empresa novamente apresentou o maior crescimento do setor, 

mais uma vez sendo líder. Em 2010, começaram a atuar no Canadá, Venezuela, 

Austrália, República Dominicana e Kuwait, da mesma forma que iniciaram a 

expansão nos demais países: através de máster franqueado (acabou por se 

destacar por ser a única franquia que atua em quatro continentes e em 9 países). 

 O conceito inovador e diferenciado vem ganhando cada vez mais destaque 

nas arenas internacionais. A visão da empresa consiste em: tornar-se referência 

nacional e internacional no segmento de chocolates finos, promovendo e 

estimulando o consumo. A Fábrica se orgulha de estar presente em grande parte do 

território brasileiro e em alguns dos principais países do mundo. Graças ao projeto 

de expansão da marca, a franquia vem apresentando um crescimento rápido e 

expressivo, tanto nacional quanto internacionalmente. Possui um departamento 

responsável por apenas expansão internacional, no qual o foco é buscar 

oportunidades externas e sempre auxiliar, orientar e acompanhar os franqueados 

neste processo. 

A empresa movimenta R$ 15 milhões de faturamento anual, atende ao ano 

uma média de 3.500.000 pessoas, é responsável por mais de 500 empregos diretos 

no Brasil e no exterior, possui um laboratório próprio com os seus próprios 

nutricionistas responsáveis em oferecerem produtos balanceados e de alta 

qualidade. Em 2012, a Fábrica di Chocolate está investindo em feiras, materiais 

didáticos, portal de franquias e apresentações comerciais com áudio em inglês e 

espanhol, para a captação de novos investidores e aumento da expansão 

internacional. 

A entrevistada revelou que o principal objetivo agora é de fortalecer ainda 

mais a marca nos países em que atua, focar na ampliação de mercados onde já 
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possuem presença e no desenvolvimento de novos territórios próximos a eles. A 

Fábrica Di Chocolate sempre está aberta a novas propostas, visando o crescimento 

sustentável da franquia. 

O setor de franquias de alimentação apresenta crescimento no Brasil e um 

bom desenvolvimento no exterior. Com isto a empresa confirma que não somente 

tem acompanhado esse crescimento como, tem obtido grande destaque entre as 

franquias brasileiras. A popularidade da marca Brasil e no exterior (e também a boa 

aceitação dos produtos nacionais fora do país) contribuíram para a sua 

internacionalização, sendo assim os principais fatores que colaboraram para o 

sucesso nesse processo. 

O principal motivo que levou a empresa a investir nas arenas internacionais 

foi a busca desafios constantes pelo seu dono. Somado também aos interesses de 

investidores no modelo de negócio oferecido (um negócio viável e rentável 

independente de cultura ou região geográfica), fez com que a empresa expandisse 

suas atividades rapidamente. Com a proposta de produtos de alta qualidade e que 

atrai o público, no caso o chocolate, fez com que as pessoas tivessem curiosidade 

em experimentar e muitas vezes se tornam clientes fixos (a cascata de chocolate 

contribui para atrair mais clientes). Os investidores capazes de levarem a marca 

adiante fazem estudos e análises com o apoio do franqueador, e assim, escolhem os 

países de atuação. A entrevistada também revelou que o perfil da empresa se 

destaca por apresentar ousadia, não apresentam medo de arriscar e estes fatores 

somados à vontade de crescer, impulsionam os franqueados a investirem em outros 

países. 

A principal dificuldade que hoje a empresa considera no processo de 

internacionalização é o risco de não receber os royalties do franqueado, pois não 

existe um órgão de cobrança internacional, ou seja, fica na dependência da empresa 

e do caráter da Máster franquia. Porém, a companhia apresenta uma forte área 

financeira, responsável por esse controle. 

A expectativa para os próximos anos é de aumentar o número de lojas na 

Europa e ainda finalizar as operações para a inauguração de novas no Canadá e no 

México. Além disto, a empresa irá expor pela primeira vez na feira de Londres 

Speciality & Fine Food Fair, que é um dos maiores eventos mundiais de comida e 

bebida artesã para comerciantes. A entrevistada ainda mostrou que o principal 
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objetivo da feira é expor a marca e ainda fecharem a venda de mais seis unidades 

na Europa. Há planos para 2013 para expandirem para a Nova Zelândia e Porto 

Rico através de máster franquias também. 

 

4.7. Síntese do capítulo 

 

Nesse capítulo ocorreu a análise de conteúdo de todas as entrevistas 

transcritas. Inicialmente foi realizada uma análise setorial e, após, foram realizadas 

as análises dos discursos dos profissionais responsáveis por expansão, tendo como 

referência o processo de internacionalização de cada uma destas empresas. Assim, 

os conteúdos foram analisados e correlacionados com o referencial teórico.  

A seguir, nas conclusões, realiza-se um aprofundamento dos estudos 

mediante análise de todas as entrevistas, de forma correlacionada com o referencial 

teórico dos capítulos anteriores. 
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CONCLUSÕES 

 

O objetivo central desta pesquisa foi compreender o processo de 

internacionalização de franquias do setor de alimentação: Spoleto e Fábrica di 

Chocolate, procurando identificar o modo de entrada no exterior, a escolha do país 

de entrada, a quantidade de franquias em cada país e as principais dificuldades 

encontradas neste desafio. 

Acredita-se que os conceitos de internacionalização e franchising, foram 

amplamente discutidos e apresentados sob várias perspectivas e diversos autores, o 

que pareceu ser forma adequada para compreender, explicar e dar significado aos 

fatos estudados, cumprindo assim um objetivo específico, que era de realizar uma 

revisão da literatura sobre o assunto. De uma maneira ampla, verificou-se que a 

estratégia das empresas se internacionalizarem, não é recente no Brasil, se 

destacou na década de 90, pois consiste nas empresas buscarem novos mercados e 

oportunidades, aderindo eficiência global e reconhecimento mundial. Já a 

internacionalização de franchising, é uma atividade recente no país, é uma 

modalidade de internacionalização que vem atraindo a atenção de empresas 

brasileiras, principalmente as que já atuam com esse modelo no Brasil, portanto 

presencia-se o aquecimento do setor. Este processo é caracterizado pela 

transferência de ativos intangíveis como a marca, o conceito, o know-how e o 

sistema de negócios que pertence a um franqueado e não requer necessariamente o 

investimento de capital próprio.  

A investigação constatou que o processo de internacionalização do Spoleto 

iniciou em 2004 no México, hoje já é um processo amadurecido e bem estabelecido 

nos países que atuam, totalizando em 29 franquias no exterior, sendo 26 no México, 

duas na Espanha e uma na Costa Rica. Destacam-se as franquias do México que 

são muito bem desenvolvidas e apresentam um faturamento importante para a rede, 

portanto há alta concentração neste país, caracterizado pela boa aceitação dos 

produtos e o alto desenvolvimento das lojas. A posição do Spoleto no ranking da 

FDC (2012) é boa, comparando com as demais franquias do mesmo segmento, pois 

está posicionado em 7° lugar como a franquia mais internacionalizada.  O modo de 

entrada usado para a expansão internacional é através de parceria com grupos 
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fortes, normalmente são do país em que irá atuar, com experiência no segmento e 

com conhecimento do mercado em que atua. 

A escolha do país de entrada é feita através de análises mercadológicas, 

visitas ao país que se pretende atuar, análises culturais, ou seja, este processo é 

bem criterioso e há um investimento em tempo para que tudo ocorra da melhor 

forma. Nas três expansões que o Spoleto fez, foi através de parceria com grupos 

fortes e renomados dos países em que iriam atuar, na qual facilita o processo de 

internacionalizar-se e dá forças para o desenvolvimento e crescimento ao novo 

negócio. 

O Spoleto encontrou algumas dificuldades no processo de 

internacionalização, tais como a dificuldade de desenvolver uma cadeia de 

fornecimento no México, chegaram a trocar várias vezes de fornecedores, pois foi 

difícil encontrar um fornecedor que entregasse em tempo hábil um dos produtos 

mais críticos que é a massa fresca, levando a empresa a transferir tecnologias e a 

considerar a abertura de uma fábrica no México. Isto mostrou a importância do 

quanto é necessário antes de expandir para o exterior já estabelecer os 

fornecedores, para não colocar em risco o abastecimento e fornecimento dos 

produtos e não ficarem na dependência deste suprimento. 

Outra barreira na internacionalização, mas que serviu de lição para o Spoleto 

foi à expansão muita rápida e sem planejamento, é necessário ter foco para crescer, 

fazer análises, orçamentos, enfim para crescer é importante planejar e gerenciar o 

capital envolvido, no início ocorreu o oposto com a empresa, eles estavam 

preocupados com o número de lojas, com o sucesso e se endividaram fazendo com 

que muitas lojas fechassem. 

A proteção dos produtos através de seus registros e patentes no exterior é 

importante para proteger a marca, evitando desgastes e imitações. Porém o Spoleto 

teve esta preocupação tarde, no qual gerou “cópias” do seu conceito e lojas, levando 

a empresa a providenciar tais necessidades para proteção tardiamente. 

O processo de internacionalização da Fábrica di Chocolate iniciou em 2007 

com atuação em três países: México, Inglaterra e Japão através de uma unidade 

franqueada em cada um destes países, totalizando hoje em 19 franquias no exterior: 

Kuwait (uma unidade), Austrália (uma unidade), Espanha (nove unidades), Japão 

(duas unidades), República Dominicana (uma unidade), Venezuela (uma unidade), 
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Canadá (uma unidade), México (três unidades), totalizando em 19 lojas no exterior, 

presente nos quatro continentes. 

A Fábrica é bastante conceituada no Brasil, pois vem ganhando 

constantemente como a empresa que mais cresce no setor e está bem posicionada 

no ranking da FDC (2012), pois está posicionada como a 2° franquia mais 

internacionalizada do Brasil, mostrando que possuem alto faturamento no exterior, 

relevante para o crescimento da empresa, e ainda grande destaque por estarem 

presentes em quatro continentes atualmente mostrando o crescimento contínuo. 

O modo de entrada no exterior é sempre através de Máster franqueados, pois 

este modo consolida e atrai mais investidores no país de atuação. Por enquanto 

ainda não investem sozinhos com franquias próprias, devido à grande procura por 

investidores ser frequente, pois o modelo de negócio demonstra ser bastante 

rentável ao franqueado, com retorno em médio prazo. Desta forma a escolha do país 

de entrada é opcional do investidor, ou seja, ele que opta por um país, compartilha 

com o franqueador, são feitos estudos e análises em conjunto para verificarem a 

viabilidade do negócio, e posteriormente ocorre o início do processo de expansão. 

Para a Fábrica não há restrições por diferenças culturais, do idioma e do fator 

da distância geográfica, pois a empresa apresenta uma cultura arrojada voltada para 

o perfil desafiador e estão sempre aliados com seus Máster franqueados a fim de 

buscarem novas oportunidades de crescimento, nota-se que os produtos da Fábrica 

tem agradado o público de quatro continentes, caracterizados por culturas, idiomas, 

política, costumes distintos um do outro, mas isto não é uma barreira. 

A principal dificuldade para lidarem hoje é o fato de que não possuem 

garantia que o franqueado irá pagar as taxas obrigatórias ao franqueador no final do 

mês conforme acordado em contrato no início da aquisição, pois não há no exterior 

uma empresa similar ao Serasa, que existe atualmente no Brasil, que faz cobranças 

a empresas devedoras, então este é um risco e um receio que a empresa enfrenta. 

O primeiro objetivo específico foi analisar o perfil das duas franquias 

estudadas, visando compreender o modelo de negócio de cada uma. O Spoleto rede 

de franquias de fast-food italiano, líder no segmento, muito bem segmentado no 

Brasil e no exterior apresenta crescimento de 12% só na cidade do Rio de Janeiro e 

inaugura cerca de 30 lojas anualmente. A Fábrica di Chocolate, é uma franquia mais 

jovem, mas que vem alcançando resultados de sucesso e destaque oferecem 
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produtos de alta qualidade e diferenciados, apresentaram uma expansão rápida no 

Brasil e no exterior e ainda possuem planos desafiadores para os próximos anos, é 

líder no segmento e o negócio para os franqueados é bastante rentável, os maiores 

detalhes e descrições sobre a atuação de ambas as franquias foi descrito no 

capítulo cinco. 

Mediante a entrevista com a Consultoria Cherto foi possível analisar o 

segundo o e terceiro objetivo específico desta pesquisa, que são: análise dos 

principais inibidores do processo de internacionalização das franquias brasileiras e a 

identificação dos principais motivos que as impulsionam a investirem no mercado 

externo, pois estas estão em fase de crescimento no país devido ao aumento de 

consumo da classe C e o aumento de renda da população, então as oportunidades 

internas são inúmeras, mas foi identificado que o passo para a internacionalização 

ainda são poucas que dão. É fundamental a conscientização de todas as franquias 

deste segmento para que iniciem este processo, pois ocorre aumento do valor da 

marca pela presença internacional, a capacidade gerada para atender clientes 

globais, a diferenciação entre os concorrentes domésticos ou menos 

internacionalizados, a melhoria da imagem da empresa no mercado doméstico e a 

capacidade de inovação e tecnologia potencializada sendo estes os principais 

fatores que impulsionam as franquias a investirem no mercado externo somados ao 

aumento de lucratividade.  

Foram identificadas as principais dificuldades para este processo tais como: 

as culturais e geográficas, que afastam as franquias do processo de expansão, por 

medo de arriscarem e não obterem sucesso, as dificuldades de custos, coordenação 

e os riscos políticos e econômicos. Há alguns pontos que são relevantes para as 

franquias ao pensarem em expandir, tais como: internacionalizarem através de 

parcerias fortes, atuarem em um país que não esteja em crise ou qualquer outra 

dificuldade econômica ou impacto político, ajustar o seu produto/serviço para o 

mercado que irá atuar e ainda aproveitar as oportunidades que surgem. Por outro 

lado, vale ressaltar que mesmo que haja desafios no processo, os benefícios para as 

franquias ainda são maiores. 

O quarto e último objetivo específico foi compreender como ocorre à decisão 

de qual país atuar, verificou-se que no caso do Spoleto a decisão é tomada em 

conjunto através de uma parceria com um grupo do país que irá atuar, escolhem o 
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país que apresenta maior proximidade com o Brasil nos seguintes aspectos; idioma, 

cultura, localização geográfica, acordos comerciais, etc. Já na Fabrica di Chocolate 

não se importa com as diferenças, são ousados e expandem para o país  em que o 

investidor tem interesse, desde que realmente exista oportunidade de crescimento. 

Ressaltam-se algumas limitações da presente dissertação. O estudo 

exploratório baseou-se em duas franquias brasileiras e uma Consultoria de 

Franchising, mas se tentou desenvolver o tema de internacionalização de franquias 

brasileiras e como ocorre este processo. Portanto, as investigações futuras poderão 

ampliar o número de franquias brasileiras analisadas e também investigar as 

franquias brasileiras que foram para o exterior, mas não obtiveram sucesso. Uma 

das dificuldades percebidas durante as entrevistas no presente trabalho é a 

confiabilidade de algumas informações como faturamento e receitas de royalties das 

franquias no exterior. Outra dificuldade identificada por mais de uma franquia é que 

o processo de internacionalização ocorre de forma isolada, ou seja, somente o 

franqueado é responsável, fazendo com que o franqueador não tenha nenhum 

envolvimento significativo, desta forma eles recusam de fazer as entrevistas por não 

terem informações completas. Espera-se que essa pesquisa possa contribuir com o 

aprimoramento da compreensão do processo de internacionalização das franquias 

brasileiras, podendo colaborar para o desenvolvimento desse segmento e para 

futuros estudos. 
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APÊNDICE 

 

Apêndice 1: 

 

Abaixo o roteiro de entrevistas utilizado para os gerentes responsáveis pela área de 

expansão internacional, nas franquias analisadas: 

1) Nome da Empresa 

2) Qual o cargo que você ocupa nesta empresa e a quanto tempo esta atuando? 

3) Qual o setor desta empresa? 

4)  Qual o total de unidades franqueadas no Brasil e em quais estados? 

5) Qual o crescimento médio anual da empresa? 

6) Quantas franquias possuem no exterior? São franqueadas ou lojas próprias? 

7) Quais principais motivos o levou a investirem nas arenas internacionais? 

8) Como foi a tomada de decisão para a escolha do primeiro pais a atuar? 

9) Qual o modo de entrada no exterior que foram encontradas menores 

dificuldades? 

10)  Quais as principais barreiras neste processo?  

11)  Quais são as suas expectativas futuras no âmbito internacional para sua 

empresa? 
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Apêndice 2: 

 

Abaixo o roteiro de entrevistas utilizado com a Consultoria Cherto: 

1) Com a sua experiência na internacionalização das franquias, qual é o primeiro 

fator fundamental para a franquia que inicia a expansão internacional?  

2) Como as franquias devem lidar com as diferenças de costumes, 

principalmente na alimentação? 

3) Qual é o momento ideal para as franquias brasileiras se internacionalizarem? 

4) As franquias brasileiras do setor de alimentação ainda engatinham no 

processo de internacionalização, por qual motivo isto ocorre ainda lentamente? 

5) Como está o mercado nacional para as franquias brasileiras do setor de 

alimentação? 

6) Quais são as perspectivas das franquias brasileiras do setor de alimentação 

para os próximos anos? 

7) No seu ponto de vista, qual é o fator que falta nas franquias para as mesmas 

decidirem em apostar no exterior? 

8) Quais os desafios as franquias enfrentam para expandirem internamente e 

externamente? 

9) Quais os principais fatores que impulsionam as empresas do setor de 

alimentação internacionalizarem? 

10)  Para finalizar qual a mensagem da Consultoria Cherto para as franquias que 

ainda não expandirem? 
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