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Com o suporte estratégico

afiado, franquias se

distanciam na corrida com

empresas tradicionais

por Sara Caprario

Junho - Empreendedor

Dar a largada para um novo em-
preendimento talvez seja a parte me-
nos penosa no sistema de franchising,
especialmente para aqueles que en-
tram como franqueados, porque in-
vestem em um negócio com a marca
já consolidada. No entanto, como em
qualquer outro segmento, muitas di-
ficuldades começam a aparecer na

hora de manter uma boa posição ou
ultrapassar a concorrência num mer-
cado acirrado em busca de clientes.
Nesse momento é que uma equipe da
rede entra em ação, tal qual engenhei-
ros e mecânicos da Fórmula Um, com
o apoio estratégico necessário que
ajuda o "piloto-franqueado" a largar
e a andar sempre na frente da con-
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lugar
corrência. Em vez de motor, pneus,
câmbio e suspensão, a equipe garan-
te um bom desempenho ao conhecer
o consumidor, avaliar possibilidades,
estar constantemente de olho no que
ocorre em volta, manter colaborado-
res motivados e treinados, controlar
estoques, investir em marketing, ge-
rir custos e ainda inovar em produ-

tos ou serviços.
Com tantos itens para verificar, é

difícil imaginar um empreendedor
que consiga rotineiramente estar por
dentro de tudo. Por conta disso, mes-
mo não sendo o único fator determi-
nante, o suporte estratégico certamen-
te é uma das alavancas que impulsio-
nam o sucesso de uma franquia. Mais
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do que isso, é uma das principais van-
tagens para quem decide ingressar em
uma rede de franquias e um dos se-
gredos que ajudam o sistema como
um todo a se desenvolver e apresen-
tar bons números. "Como a franquia
é um sistema de gestão de pessoas, e
portanto de relacionamento, é muito
difícil detectar o que é mais impor-
tante. É como casamento. São mui-
tos detalhes que fazem o todo", afir-
ma Melitha Novoa Prado, consultora
jurídica e integrante da Comissão de
Ética da Associação Brasileira de
Franchising (ABF), responsável pela
pesquisa que define as empresas
chanceladas com o Selo de Excelên-
cia ABF.

Numa corrida diária para conquis-
tar um lugar na preferência do clien-
te, saem na frente as marcas que apa-
recem mais, que estão em toda parte
e que consolidam padrões de atendi-
mento para garantir fidelizacão do
consumidor. Uma das chaves mestras
para afinar o negócio em toda a sua
extensão de rede é o treinamento.
Nesse ponto é que o franchising mais
garante as possibilidades de sucesso

para os empreende-
dores iniciantes.
"Treinamento eleva
o crescimento, o
conhecimento técni-
co e emocional.
Assim como recebe
orientações técnicas
para assimilar a es-
sência do produto
ou serviço que esta-
rá trabalhando, o franqueado é trei-
nado para lidar com os altos e bai-
xos, prazeres e perdas", avalia Luci-
ana Marques de Paula, advogada es-
pecializada em franchising.

Nas redes de ensino de idiomas,
por exemplo, a capacitação dos fran-
queados e dos colaboradores é o que
praticamente determina o fortaleci-
mento do negócio. O franqueado Mar-
celo Florentino Silva, da PBF no bair-
ro Penha, em São Paulo, conta que
isso foi um dos fatores determinan-
tes para escolher entrar numa rede.
"A franquia mantém pessoas sempre
pensando em todas as áreas do negó-
cio. Quando contrato um professor é
só mandá-lo para receber todo o trei-

0 treinamento
consolida os padrões
de atendimento que
contribuem para a

fidelizacão da clientela

MELITHA: CUIDADO COM DETALHES GARANTE SUCESSO DO FRANCHISING

namento. A fran-
quia oferece tam-
bém os cursos de
reciclagem, tanto
na parte pedagógi-
ca quanto na admi-
nistrativa", comen-
ta. Cristian Franco,
consultor em fran-
quias da PBF, com-
plementa que todos

podem receber treinamento, desde o
próprio franqueado até o pessoal da
recepção, passando pelos coordena-
dores de cada escola.

Como professor de inglês, Mar-
celo Florentino Silva montou sua pró-
pria escola e trabalhava com uma me-
todologia de ensino mais voltada à
conversação. Com uma clientela ra-
zoável mas pouco tempo para se de-
dicar ao aperfeiçoamento constante
que uma empresa exige, Florentino
Silva resolveu procurar uma rede de
franquias que atendesse sua necessi-
dade de oferecer melhores serviços
aos seus alunos. Ao pesquisar quatro
empresas, optou pela PBF por uma
questão bem técnica: a metodologia
baseada na conversação estava mais
próxima daquela a que ele estava
acostumado.

Há quatro anos com uma unidade
no bairro Penha, Silva conta que o
diferencial de fazer parte de uma rede
está em poder trocar idéias, receber
um suporte e contar com pessoas es-
pecializadas em diversas áreas que
trabalham pensando no conjunto. "A
central de suporte administrativo e
jurídico facilita muito nosso dia-a-dia,
assim como os Departamentos de
Marketing e de Contabilidade. O trei-
namento na parte administrativa tam-
bém melhora nossas rotinas." O re-
lacionamento é considerado bom pelo
franqueado, que diz que às vezes as
tomadas de decisões na rede podem
até não agradar a todos, mas o siste-
ma em geral é o que viabiliza o cres-
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cimento do negócio. "Sozinho no
meio da concorrência certamente eu
não seria procurado por tantos alu-
nos como sou hoje", afirma.

A rede PBF não cobra taxa de fran-
quia nem royalties, e o investimento
é voltado para o marketing. Cristian
Franco diz que isso é uma forma de
deixar a rede inteira mais forte e as-
sim gerar mais lucratividade também
para a franquia. Ele destaca que a
análise da concorrência é um dos
pontos importantes de apoio. "Além
de pesquisar o ponto antes mesmo da
abertura da unidade, fazemos uma
análise dos concorrentes e quando a
escola está em funcionamente há uma
ênfase na parte administrativa com
visitas que servem de orientação ao
franqueado, e não fiscalização", con-
textualiza.

Márcia Cuder, gerente de Expan-
são do CNA, outra importante rede

DIVULGAÇÃO

MÁRCIA: TREINAMENTO CONSTANTE

PARA A TRANSFERÊNCIA DE KNOW-HOW

AOS FRANQUEADOS DA CNA

de escolas de idio-
mas, acredita que o
sucesso do franchi-
sing está no profis-
sionalismo dos gran-
des franqueadores,
que logo perceberam
que treinamento
constante é funda-
mental para a manu-
tenção da qualidade
do produto e do ser-
viço oferecidos ao
cliente final. "No CNA isso é dupla-
mente importante. Primeiro, porque
somos uma empresa franqueadora
que deve necessariamente transmitir
o seu know-how, obtido em seus 30
anos de experiência, e depois porque
nosso negócio é o ensino", enfatiza.
A rede faz treinamentos constantes
para as equipes inteiras de cada uni-
dade. Márcia conta: "Numa atitude

inédita, foi montado o
que nós chamamos de
MBA Interno, que é o
nosso PEG - Programa
de Excelência Gerencial,
um treinamento exclusi-
vo para administradores
de empresas do setor de
franchising, com foco no
negócio CNA".

O Sistema de Implan-
tação é outro aspecto in-
teressante dentro da rede
CNA. A franquia acom-
panha o dia-a-dia das es-
colas novas até o fim do
chamado primeiro ciclo,
que é a primeira rematrí-
cula, e os números reve-
lam que 80% dos alunos
continuam na escola a
cada mudança de semes-
tre. "A prova de que vale
a pena ter cuidado inten-
so com a operação da es-
cola está no percentual de
franqueados que já são da
rede e que adquirem mais

As redes fornecem
análises da

concorrência a seus
franqueados e assim
garante uma maior

competitividade

uma, duas ou até
três escolas. Ses-
senta por cento dos
nossos franquea-
dos têm mais de
uma unidade, o que
para nós é prova de
satisfação", com-
pleta a gerente.

Na rede Centro
Cultural Americano
a capacitação, tan-
to na área técnica

quanto na gerencial, é considerada
imprescindível. "O franqueado bem
treinado pela franqueadora e receben-
do todo o apoio necessário, especial-
mente quando se trata de um novo
franqueado, transforma-se em base
sólida para garantir boa lucratividade
da escola", afirma Igor Trafane, um
dos diretores da rede. De acordo com
ele, outros fatores possibilitam o su-
cesso, como a gama variada de cur-
sos oferecidos, que atraem um nú-
mero considerável de alunos nas uni-
dades. São ensinados sete idiomas: in-
glês, espanhol, francês, alemão, ita-
liano, japonês e português para es-
trangeiros. Outra característica da
rede que reverte em bons resultados
para o negócio é a exigência de que
os profissionais contratados passem
por diversos testes e entrevista pes-
soal, para que a escolha do profissio-
nal seja acertada.

Alma do negócio
O investimento em marketing é

outro ponto fundamental de sobrevi-
vência das redes, e os famosos 4Ps
(promoção, propaganda, preço e pro-
duto) interagem de maneira a atender
os consumidores e fomentar novas
demandas. No Centro Cultural Ame-
ricano o investimento é feito em ní-
vel nacional e de forma a atender às
características e culturas de cada ci-
dade onde existe uma escola, já que
as cidades são muito diferentes entre
si, variando entre a capital paulistana
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até cidades interioranas, do litoral ou
do Nordeste. "A necessidade é aten-
der todos esses públicos e para isso
as campanhas publicitárias, por
exemplo, são criadas com cuidado e
apoio do conselho de marketing da
rede", conta Trafane.

No setor de comércio esse item é
questão primordial. Na rede de con-
fecções Strutura, Wagner Lopes
D'Almeida, gerente de Expansão e
Franquias, comenta que são desen-
volvidos um plano de marketing para
cada região, realizada assessoria de
imprensa em moda, convenção se-
mestral de franqueados e pesquisa de
novas tendências. Para garantir lu-
cratividade, ele aposta na reciclagem
da equipe de gerentes e vendedores
das lojas, no desenvolvimento de pro-
dutos economicamente viáveis mas
sem perder o estilo e a qualidade das
peças, na implantação do cartão de
crédito próprio - Blue Jeans, do sis-

tema de monitora-
mento de estoque
das lojas, visando a
reduzir o encalhe
das mercadorias
através da transfe-
rência de peças en-
tre as lojas - e num
marketing mais
agressivo.

Quando se fala
em divulgação, uma das ferramentas
do marketing, nem sempre basta a
empresa cacarejar apenas sua mar-
ca, mas apresentar um conceito. É
isso que faz a rede Mundo Verde, de
lojas de produtos naturais e esotéri-
cos. A empresa divulga a idéia da ali-
mentação natural e integral, como for-
ma de garantia de uma vida mais sau-
dável, reservando espaço para pro-
mover o respeito à ecologia, o con-
sumo consciente e a difusão do co-
nhecimento de terapias alternativas

Com o apoio da rede,
os investimentos em
marketing tendem a
ser mais certeiros

que buscam o equi-
líbrio do corpo e da
alma. A rede traba-
lha para contagiar
diariamente 1.200
funcionários e cer-
ca de 45 mil clien-
tes com esse con-
ceito.

Hoje, o percen-
tual de pessoas

adeptas desses produtos está aumen-
tando, e o desafio da Mundo Verde é
crescer ainda mais, porém acompa-
nhando eficientemente a quantidade
e principalmente a qualidade das in-
formações oferecidas ao público.
Para chegar ao ponto que a empresa
quer, nos próximos cinco anos, pelo
menos 50% de todos os funcionários
devem estar graduados ou pós-gra-
duados. Para isso a empresa oferece
incentivo de estudo para alguns e vai
substituindo outros, num movimento
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baseado na auto-avaliação da equipe
e na satisfação dos franqueados. A
diretoria da rede afirma que conside-
ra a comunicação dos ideais como a
característica mais importante do ne-
gócio, ressaltando que o segredo não
é sua alma. Ao contrário, manter viva
a alma dessa filosofia é que é o se-
gredo que possibilita o sucesso do
empreendimento. Para buscar a ex-
celência, a franqueadora mantém uma
gestão participativa nos processos de
decisão, fazendo com que os funcio-
nários e franqueados definam em con-
junto os novos rumos e estratégias
nas relações com os fornecedores e
clientes. Dessa forma, o grau de com-
prometimento é maior.

A opinião é a mesma na rede de
lojas Multicoisas, onde há uma preo-
cupação com a transparência. A aber-
tura total em todos os níveis da em-
presa, o Conselho de Franqueados
atuante que participa efetivamente de

todas as decisões estratégicas da rede
e as convenções anuais com tempo
para entrosamento e dinâmicas de
grupo são alguns dos exemplos cita-
dos por Luis Henrique Stockler, ge-
rente de Franquia e Expansão da rede.
"Oferecemos suporte constan-

te desde o chão de loja até soluções
de assuntos estratégicos de gestão do
negócio porque temos compromisso
com os resultados do franqueado",
afirma. Ele complementa: "Para man-
ter a rede sempre motivada é essen-
cial o retorno financeiro ao franque-
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ado". E para provar que há um com-
prometimento real da franqueadora,
Stockler comenta que todo novo fran-
queado deve obrigatoriamente entre-
vistar ao menos outros quatro fran-
queados, de livre escolha, já em ope-
ração, e perguntar a eles tudo o que
quiserem sobre como funciona e
como é o relacionamento com a fran-
queadora.

O grupo Golden Services, que re-
úne franquias como Sapataria do Fu-
turo, Costura do Futuro, entre outras,
acredita nesse modelo de troca de ex-
periências entre franqueados. "Temos
um departamento para ajudar na so-
lução de problemas, mas o maior
apoio aos franqueados tem sido co-
locar em contato com os mesmos
outros franqueados que têm sido mais
bem-sucedidos ou que já enfrentaram
o mesmo tipo de dificuldade", relata
Paulo César Mauro, diretor-presidente
da Golden Services. Auxiliar na con-
tratação e treinamento de mão-de-
obra especializada, elaborar estraté-
gias mercadológicas para aumentar o
fluxo de clientes e seu ticket médio,
negociar parcerias com clientes na-
cionais repassando esses benefícios

para os franqueados
e manter um Centro
Técnico para dar
suporte e treinamen-
to aos franqueados e
seus funcionários
especializados são
alguns exemplos do
apoio dado à rede.
"Temos uma empre-
sa de suprimento
que negocia produ-
tos e insumos para
toda a rede. E para
garantir lucratividade buscamos ino-
var sempre em todas as áreas, sem
se acomodar com o sucesso, e isso
implica ter um atendimento espetacu-
lar junto ao cliente", afirma Mauro.

Canais abertos
As franquias que já nasceram com

grande número de unidades, muitas
delas pioneiras em consolidar o sis-
tema de apoio hoje usual em qualquer
porte de rede, também buscam sem-
pre o aperfeiçoamento na hora de ofe-
recer o respaldo que os franqueados
precisam e exigem. Na rede Farmais
o contato constante é essencial, seja

Os canais de
comunicação

estimulam a troca de
experiência entre

franqueador e
franqueados

DIVULGAÇÃO

através de equipes
de campo que visi-
tam as unidades
quinzenalmente ,
seja por telemarke-
ting em contato a
cada dois dias, no
mínimo. O canal de
comunicação está
sempre aberto a to-
dos os departamen-
tos da franqueado-
ra: marketing, fi-
nanças, diretoria,

gerências, comercial, informática.
A preocupação da diretoria com

a comunicação faz com que quase
que diariamente sejam enviados e-
mails com diversos teores: novos
produtos e serviços, relacionamento
com parceiros e fornecedores, cam-
panhas promocionais, rotinas admi-
nistrativas. Além disso, os franque-
ados contam com intranet. Num site,
com acesso por login e senha, os
franqueados acessam assuntos diver-
sos do mundo Farmais, que vão des-
de comunicados e descrição de
parcerias até download de arquivos.
O Conselho de Franqueados tem re-
presentantes de cada um dos esta-
dos de presença Farmais, que são
eleitos a cada dois anos pelos pró-
prios franqueados. Nas reuniões são
deliberados assuntos tais como re-
gras de conduta, novos produtos,
novas campanhas, levantamento de
necessidades, entre outros. Para
Nelson Tachibana, executivo da
rede, manter os franqueados sempre
em sintonia com a franqueadora,
pelos canais citados, é a maneira en-
contrada de fazê-los se sentirem par-
te atuante das decisões e rumos da
rede. Mantê-los informados sobre a
realidade e tendências do segmento
farmacêutico e dos segmentos que
o afetam diretamente também é fun-
damental.

Tomás Crhak, master-franquea-
dor da Jani-King do Brasil, aposta
no sistema de trabalho com suces-
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so comprovado como principal fa-
tor de sucesso para a rede inteira,
graças ao alto valor agregado ofe-
recido pela marca. Além disso, a
rede oferece todo o respaldo aos
seus franqueados por intermédio de
suporte operacional dos Escritóri-
os Regionais. A rede também ofe-
rece treinamento, desenvolvimento
e suporte administrativo, que, alia-
dos aos treinamentos em marketing
e vendas, estimulam o empreende-
dorismo dos franqueados.

Para ganhar da concorrência e
obter boa lucratividade, a rede tra-
balha pela fidelização dos clientes
através da oferta de serviços com-
plementares ao de limpeza, como
por exemplo serviços de apoio que
aumentam o faturamento do fran-
queado no próprio cliente. A empre-
sa tem uma Central de Compras que
reduz os custos nas compras e pro-
porciona economia para os franque-

ados, além de cola-
borar na revisão de
contratos com au-
ditoria para identi-
ficar melhorias e
alternativas para a
gestão do negócio
de modo que ele te-
nha lucratividade.
"Realizamos um
Plano Anual de Ne-
gócios para que os
franqueados possam organizar suas
ações durante o ano com o objetivo
de atingir melhores resultados", es-
clarece Crhak.

No segmento de alimentação há
inúmeras variantes que determinam
o sucesso desta ou daquela rede. A
padronização do atendimento, do vi-
sual, do próprio cardápio e dos pre-
ços é uma das referências que fa-
zem o cliente se sentir em casa es-
tando em qualquer loja da rede. En-

Muitas redes contam
com uma Central de
Compras que reduz

boa parte dos custos
do franqueado

tre as grandes ou
entre as pequenas,
em número de uni-
dades, o funda-
mental é possuir
um sistema azeita-
do de fornecimen-
to de matéria-pri-
ma ou mesmo de
produtos prontos.
Mesmo com mui-
tos itens de apoio,

pode-se dizer que o setor exige mui-
to do franqueado, daí a preocupa-
ção eterna em selecionar novos in-
teressados.

Para abertura de uma loja do
Bob's, por exemplo, o franqueado
tem apoio na elaboração do projeto
arquitetônico e ajuda para a seleção
de ponto comercial. Mais do que
isso, a franquia mantém equipes es-
pecializadas em cada área para ofe-
recer o atendimento a cada unidade.
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Lojas-escola para treinamento do
franqueado e dos funcionários são a
garantia da aplicação da teoria na prá-
tica. A pesquisa constante para aten-
der às demandas internas e externas
faz com que a franquia tenha ainda
um centro de negociação e compras
para otimizar custos, além da tradi-
cional consultoria de campo e de
manuais operacionais.

Outra rede de fast food, a Gi-
raffa's, faz questão de compartilhar
a experiência dos franqueados nas
lojas para não perder a sensibilida-
de do que ocorre na ponta do negó-
cio. Indo além do treinamento e da
manutenção de uma relação trans-
parente entre franqueador e fran-
queado, Cláudio Miccieli, diretor-
executivo da rede, conta que a ques-
tão logística é hoje um dos pontos-
chave do mercado. "A concorrên-
cia atualmente está entre os siste-
mas de fornecimento. Por isso, te-

mos que estar sempre em busca de
novos fornecedores, modernizando
as operações, e a franquia é quem
integra tudo isso para a rede." Os
recursos humanos são outra preo-
cupação sempre presente. "No seg-
mento da alimentação é fundamen-
tal termos o nível gerencial e o de
funcionários sempre afinados", afir-
ma Miccieli, que diz que a satisfa-
ção do cliente final depende disso.
Assim, também o franqueado - cli-
ente interno - fica satisfeito. "No-
venta por cento dos nossos fran-
queados dizem estar satisfeitos com
o negócio, o que revela que esta-
mos no caminho certo", comemora
o diretor.

Sua excelência, o apoio
Não apenas a quantidade, mas

especialmente a qualidade do supor-
te estratégico oferecido deve ser le-
vada em conta pelo candidato a fran-
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queado. Uma das formas de medir
esse aspecto é observar as redes
que recebem certificações como o
Selo de Excelência da Associação
Brasileira de Franchising (ABF). Ao
selecionar 41 empresas para rece-
berem o Selo de Excelência 2003, a
ABF descarta outras dezenas de re-
des, não porque elas estejam com
problemas, mas porque as escolhi-
das estão conseguindo superar al-
guns critérios em vários detalhes.
"Conforme trabalho realizado na Co-
missão de Ética, a avaliação da em-
presa franqueadora se faz por di-
versos aspectos", afirma Melitha
Novoa Prado. "Suporte é importante
e fundamental, mas não é tudo. Lu-
cratividade, nível de relacionamen-
to, realização pessoal também são
fatores importantes que devem ser
medidos. Depende do perfil do fran-
queado e do perfil do negócio fran-
queado. Não existem rótulos para o
Sistema de Franquia. Ele é mutável
e adaptável o tempo todo", diz.

Depois de realizada uma análise
documental e cadastral da empresa e
de seus sócios, é analisada ainda uma
pesquisa de satisfação feita junto aos

franqueados da
rede. "Nessa pes-
quisa são avaliados
muitos requisitos,
incluindo a estrutu-
ra de suporte forne-
cida pela empresa
franqueadora. Como
a opinião vem dos
próprios franquea-
dos, na verdade não
é a Comissão que dá
os pesos. Quando
comparamos as pesquisas entre as re-
des de franquia, depreendemos do
todo quais os itens mais bem e mais
mal avaliados pelos franqueados",
conta.

No fim das contas, o grid de lar-
gada terá sempre uma franquia nos
primeiros lugares, com seu motor
roncando e pronta para pular na fren-
te dos concorrentes. "Cada sistema
de franquias é estruturado de forma
muito diferente e particular. Os can-
didatos a franqueados são diferentes
entre si em termos de características
comportamentais, experiência e for-
mação profissional", afirma o consul-
tor Marco Militelli. "Portanto, cabe a

Problemas de logística
na entrega de

matéria-prima e
material de apoio
se resolvem com
suporte da rede

esses mesmos can-
didatos avaliar ade-
quadamente suas
maiores necessida-
des e requisitos e
buscar isso em for-
ma de apoio na
rede de franquia
escolhida por ele",
conclui. Dessa for-
ma, assim como
atualmente é difícil
imaginar um pódio

da Fórmula Um sem um certo carro
vermelho, também é difícil não ver o
franchising em primeiro lugar. Por
muitas temporadas.

Linha Direta

CRHAK: COM PLANO ANUAL, JANI-KING ORGANIZA AÇÕES DE TODA A REDE

Bob's
(21) 2598-5730
Centro Cultural Americano
(19) 3251-9991
CNA
(11) 3884-3727

Christian Franco (PBF)
(11) 5084-1924

Farmais
(11) 3141-9222

Giraffa's
(61) 3031-1800
Golden Services
0800 127286
Jani-King
(11) 3709-5113
Luciana Marques de Paula
(11) 578-2769
Marcelo Florentino Silva
(11) 6647-2422

Marco Militelli
(11) 5536-3055
Melitha Prado
(11) 3034-2833

Mundo Verde
(24) 2237-2528

Multicoisas
(67) 312-8000
Strutura
(11) 5572-9111
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