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O grupo Onebiz estáacolhereste
anoosprimeirosfrutosdainterna-
cionalizaçãodaMorangos,queco-
meçou a “plantar” há dois anos
após umadécadade expansão da
marcaemPortugal,ondetemduas
unidades próprias e 35 franchisa-
das que são frequentadas anual-
mentepor12milcrianças.

Brasil, Angola e Marrocos fo-
ram os destinos inaugurais paraa
exportação do modelo emregime
defranchising,queincluicreches,
jardins de infância, academias
(apoio escolar e tempos livres) e
parquesdediversão.Oadministra-
dor,PedroSantos,disseaoNegócios
que este é o início de umafase de
“grandedesenvolvimentointerna-
cionaldamarca”,projectandoabrir
dois novos mercados porano du-
ranteapróximadécada.

Pela dimensão do mercado, a
estratégianoBrasilpassoupelase-
lecção de “masterfranchises” es-
taduaisparaabriremcolégios“pi-
loto” e geriremaexpansão nessas
regiões. Depois de Brasília e São
Paulo,segue-seoPiauí(Nordeste)
noiníciode2014,sendoameta“ul-
trapassar a centena de unidades
entrecincoaoitoanos”.

Se do outro lado do Atlântico a
afirmação faz-se como marcaeu-
ropeia,emAngola,ondequerabrir
15 unidades em cinco anos, apre-
senta-secomo“ensinoportuguês,
que temalimuitatradição”. Aliás,
aprimeira– abre até final do ano
emLuanda,direccionadatambém
paraosfilhosdosexpatriados–está
aserquasetotalmentedesenvolvi-
dacomrecursosportugueses.Des-
deaconstruçãoaosequipamentos,
passandopelostrêseducadoresde
infância,seleccionadosentremais
demilcurrículosrecebidos.

É precisamente em Áfricaque
amarca,criadaem1997emMato-
sinhos,vaiemsimultâneotestaro
modeloforadalusofoniaeaentra-

da no mundo muçulmano. Pela
mãodeumcasalportuensequese
mudouparaRabat, estáainiciara
construção da primeira unidade
emMarrocos.MoçambiqueeMa-
causerãoospróximosdestinos,es-
tandoogrupoàprocuradeparcei-
roslocais.

Entre “royalties” e direitos de
entrada, aMorangos garantiu em
2012 uma facturação de três mi-
lhões de euros ao grupo Onebiz,
que operanoutros cinco sectores,
com destaque para a Acountia
(contabilidadeeapoioàgestão)ea
Exchange (crédito e seguros). No
finaldoanoserãoasoperaçõesin-
ternacionais aassegurarumcres-
cimentoglobalsuperiora10%.

Omodelodefranchisingfacili-
ta o crescimento da rede fora de
portas,jáqueoinvestimento–as-
simcomoosproveitos–épartilha-
do comos franchisados, ficando o
grupo comas despesas de marke-
ting,tecnologiaedesenvolvimen-
to, entre outras. Poroutro lado, as
unidades são “geridas porempre-
sários,enãosóporcolaboradores,
oquedámaisgarantiasdequalida-
de”,completouPedroSantos.

Grupo Onebiz testa franchising
da marca no mundo muçulmano,
prevendo entrar em dois mercados
por ano durante a próxima década

Pedro Santos | O administrador da Onebiz, que detém a marca Morangos, vai em Outubro a uma feira em Macau.

PE RG U N TAS A

“Por incrível que pareça, a exportação
via franchising não é ilegível no QREN”

Quais as maiores barreiras que as em-
presas enfrentam no estrangeiro? 
Temosummercadointernope-

queno e as empresas não têm di-
mensãonemcondiçõesfinanceiras
para poder desenvolver-se e afir-
mar-se noutros mercados. Por ou-
tro lado, Portugal tem um nível de
qualificação dos recursos técnicos
e uma competência de serviços e
produtos que é muito apreciado. É
gratificante ver que, nalguns mer-
cados, reconhecem a qualidade do
que é português.

E a imagem do país dificulta? 
Somos conotados como País do

Sul,incumpridor.Sobretudoquan-
do estamos a fazer negócio com os
alemães,comosnórdicos,temosde
mostrarmais doqueoutros. Osgo-
vernos deviam apoiar mais as em-
presas pois temos de fazer um es-
forçoadicionalfaceaosconcorren-
tesquetêma‘marcapaís’.Sentimo-
nos umpouco desapoiados poren-
tidades que nos deviamacarinhar.

Que tipo de apoio é esse? 
Soutambémvice-presidenteda

AssociaçãoPortuguesadeFranchi-
sing(APF) e, porincrívelque pare-
ça, a actividade de exportação via
franchisingnão é ilegível paraefei-

tos de aprovação de programas do
QRENdeapoioàinternacionaliza-
ção. É uma profunda incongruên-
cia porque é das actividades de
maior valor acrescentado, que ex-
porta ‘know how’, conhecimento,
tecnologia e também a imagem de
Portugal.

Por que é que isso acontece? 
Pode serpordesconhecimento,

por falta de atenção. Independen-
tementedarazão,éummotivogra-
ve de falta de apoio das entidades
responsáveis. Se não se apoia a ex-
portaçãodemarcasportuguesaen-
tão o que se apoia?
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Prémios Exportação & Internacionalização

Morangos com
açúcar brasileiro
e dose dupla de
chantilly africano
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negocios.pt

> Prémios

Exportação
Está em curso uma nova edição
dos prémios de Exportação
promovidos pelo Negócios e BES.
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I D E I AS - CH AVE

MARCA MORANGOS FOI
CRIADA PELAS ESPOSAS
A Morangos começou por ser

apenas um ATL para ocupação de
tempos livres, criado e desenvolvido
em Matosinhos pelas esposas dos
sócios da Onebiz, Pedro Santos e
António Godinho, que têm formação
na área da educação e psicologia.
Durante quatro anos, o conceito, os
manuais e a imagem foram testados
nesta unidade piloto.

EXPANSÃO NACIONAL
E DIVERSIFICAÇÃO
Após a consolidação dos

conteúdos e da própria unidade
inaugural, em 2001 o grupo Onebiz
inicia a expansão nacional da marca
através do regime de franchising. O
projecto ganha nessa altura novas
valências para abranger todas as

idades: creches, jardins de infância e,
mais tarde, em 2006, os “Fun Park”
(espaços de diversão).

A HORA DE IR PARA FORA
Dez anos após o alargamento
à escala nacional, onde tem 2

unidades próprias e 35 franchisadas
(em breve abrirá em Gondomar e em
Mafra), planeia exportar o conceito.
Dois anos depois estão a abrir agora
no Brasil, Angola e Marrocos.

200 POSTOS DE TRABALHO
NA ÁREA EDUCATIVA
A rede Morangos soma

actualmente perto de 200
colaboradores directos em todo o
mundo, estando 75% deles em
Portugal. Na estrutura central e nas
unidades próprias geridas pelo grupo
trabalham cerca de 20 pessoas.
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O GRUPO ONEBIZ GARANTIU ESTE ANO AS PRIMEIRAS UNIDADES DA
“MORANGOS” NO EXTERIOR, 16 ANOS DEPOIS DA CRIAÇÃO DA MARCA

EMPRESAS PREMIADAS NA CATEGORIA 
INTERNACIONALIZAÇÃO

GRANDES EMPRESAS
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