
Mercado de franquias carece de executivos 
 
Muitas franquias nacionais estão, inclusive, partindo para a exportação e precisam em 
sua estrutura organizacional de executivos capazes de gerenciar redes e parceiros 
internacionais.  
 
“Um mercado tão dinâmico como esse necessita de executivos com experiência, 
principalmente, em gestão de redes e a Associação Brasileira de Franchising (ABF), 
como representante oficial do sistema, vem se esforçando para suprir tais 
necessidades”, explica João Baptista da Silva, Diretor de Cursos e Eventos da entidade.  
 
Além dos tradicionais cursos para potenciais franqueados, a ABF também está focando 
nos treinamentos para franqueadores e demais interessados que desejam se 
aperfeiçoar no sistema. A grande carência do mercado atual é de profissionais com 
habilidade na gestão do negócio, no relacionamento com os franqueados e que 
desenvolvam produtos, ações de marketing, entre outras.  
 
Para suprir a falta de profissionais capacitados para essa função, a ABF inseriu no seu 
calendário uma série de treinamentos nas mais variadas áreas de interesse do setor de 
franquia. São cursos que vão desde como formatar uma rede de franquia, passando 
pelas áreas financeiras, tributárias, comunicação e marketing, recursos humanos até 
Mediação e Arbitragem.  
 
O principal motivo dessa demanda é que o mercado de franquias não pára de crescer. 
“Com a criação de programas de educação continuada, as redes tendem a se tornar 
cada vez mais estruturadas e seus profissionais muito mais qualificados. É através 
dessas iniciativas que o franchising brasileiro demonstra índices cada vez mais 
surpreendentes”, finaliza Silva.  
 
A ABF – Associação Brasileira de Franchising é uma entidade sem fins lucrativos, criada 
em 1987, para divulgar, defender e promover o desenvolv imento técnico e institucional 
do modelo de negócio batizado como Franchising/Franquia. Reúne todas as partes 
envolvidas na franquia - franqueadores, franqueados, consultores e prestadores de 
serviços – para garantir e disseminar a prática do franchising. Site: 
http://www.portaldofranchising.com.br/ 
 
Fonte: Administradores.com.br - acesso em 13/4/2005 


