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Para o presidente da Associação Brasileira de Franchising, Arthur Grynbaum, os números 
alcançados anualmente pelas redes de franquias demonstram não apenas a solidez do sistema no 
Brasil, como também o potencial para a geração de novas oportunidades. 
 
Arthur Grynbaum assumiu em janeiro o comando da Associação Brasileira de Franchising (ABF), a 
entidade responsável por difundir e orientar os rumos do sistema de franquias no Brasil. E no 
papel de líder do setor, tendo a seu favor a experiência acumulada em uma das maiores e mais 
populares franquias brasileiras, Grynbaum faz uma avaliação positiva do desempenho do mercado 
no franchising. 
 
“Todos os segmentos têm potencial para crescimento, mas é importante sempre investir em 
treinamento, olhar o negócio como um todo, do fornecedor ao franqueado, utilizar várias cabeças 
pensantes para melhorar o negócio”, analisa. “Mas não existe uma fórmula; a gestão de cada 
negócio é única”, diz.  
 
Na entrevista a seguir, que é um dos destaques na edição 2005 do Guia Oficial de Franquias, 
editada pela ABF e pela Editora Empreendedor, além de avaliar o desempenho do mercado, o 
presidente da ABF faz uma série de considerações sobre como deve ser a relação entre 
franqueadores e franqueados. Para ele, a parceria saudável entre as duas partes passa pela 
clareza com que lidam com suas obrigações e direitos. Grynbaum também aponta as ações 
prioritárias da ABF para os próximos dois anos, tempo de sua gestão à frente da entidade.  
 
Não é de hoje que se aponta o sistema de franquias como uma boa oportunidade para quem 
deseja abrir o próprio negócio. Nesse contexto, que avaliação o senhor faz do atual momento do 
mercado brasileiro de franquias, especialmente como oportunidade para futuros empreendedores?  
 
Arthur Grynbaum – O mercado de franquias cresce anualmente acima da economia nacional e 
esse é um dos motivos pelos quais continua sendo uma excelente oportunidade de negócios. No 
entanto, é importante frisar que, embora a franquia seja um modelo testado e que, na maioria 
das vezes, já alcançou o sucesso e reconhecimento do público, esse tipo de empreendimento 
também está sujeito aos riscos comuns a qualquer negócio independente.  
 
Para alcançar o sucesso é necessário muito trabalho e dedicação das partes envolvidas, 
franqueado e franqueador. Além disso, os futuros empreendedores devem avaliar bem o tipo de 
negócio no qual pretendem investir. Também é importante conhecer bem o funcionamento do 
sistema e fazer uma criteriosa pesquisa com as redes com que têm maior afinidade.  
 
Ainda sob esse foco, como o senhor analisa tanto a forma com que as redes atraem seus 
franqueados quanto a forma com que se relacionam com eles? Em que fatores tem se baseado 
essa relação?  
 
Grynbaum – O relacionamento franqueado–franqueador deve ser transparente e, claro, deve 
seguir sempre as determinações da Lei de Franquia (Lei nº 8.955/94). Deixar claro as obrigações 
e os diretos de cada parte é uma das formas mais eficientes para se conseguir uma parceria 
saudável. Mas como nem sempre é possível evitar o conflito, muitas redes já estão utilizando 
meios alternativos para a solução de problemas, como a Mediação e a Arbitragem. Essas práticas 
têm conseguido excelentes resultados. De forma geral, a parceria franqueado–franqueador deve 
ser sempre baseada na premissa do “ganha-ganha”, ou seja, uma parceria vantajosa para os dois 
lados, e a melhor solução se dá pelo diálogo. 
 
Em termos de mercado, há algum tempo se fala que o franchising brasileiro atingiu um ponto de 
maturidade, marcado especialmente pelo profissionalismo de franqueadores e franqueados. Ao 



chegar a esse nível, o sistema encontra-se no seu ponto ideal? Se ainda não chegou, o que falta 
para isso?  
 
Grynbaum – O sistema de franchising brasileiro é um dos que mais investem em treinamento de 
mão-de-obra. Depois do boom dos anos 90, o sistema realmente se tornou mais profissional. No 
entanto, ainda há muito espaço. O ponto ideal na prática não existe; ele é aquele que sonhamos e 
que buscamos todos os dias. Atualmente, estamos com um novo projeto de Lei de Franquia, que 
está aguardando aprovação no Congresso. Com a constante oscilação da economia nacional, o 
franchising precisa ser flexível e se adaptar às novas tendências.  
 
Entre as ações que o senhor pretende desenvolver à frente da ABF está o apoio à “exportação” do 
franchising brasileiro. Isso é prova de que as redes atingiram uma qualidade internacional, sendo 
capazes de competir de igual para igual com grandes estrangeiras lá fora? Em termos de 
comparação com o franchising em outros países, em que estágio se encontra o franchising 
brasileiro?  
 
Grynbaum – O sistema de franchising brasileiro não deixa nada a desejar às redes estrangeiras e 
esse é um dos motivos pelos quais está fazendo um enorme sucesso no mundo todo. A 
criatividade das redes nacionais é o nosso principal diferencial. O Brasil está em terceiro lugar no 
ranking mundial das franquias, atrás apenas de Estados Unidos e Japão. Hoje, 90% das redes que 
operam no país são genuinamente nacionais.  
 
Qual tem sido o papel da ABF no desenvolvimento do franchising brasileiro nos últimos anos? 
Além da questão da “exportação” das franquias brasileiras, qual o foco que a ABF pretende 
intensificar nos próximos anos, especialmente no sentido de ser uma fonte de orientação para 
novos franqueados?  
 
Grynbaum – O principal objetivo da ABF é divulgar, defender e promover o desenvolvimento 
técnico e institucional da franquia. A ABF orienta como pesquisar corretamente uma franquia, 
indica literaturas especializadas e fornece dados sobre as empresas franqueadoras no Brasil e no 
exterior. Para as empresas interessadas em expandir seus negócios através do sistema de 
franquias, a ABF orienta quais são as ações necessárias para formatar o negócio, assim como 
relaciona profissionais de consultoria em franchising para assessorarem o processo.  
 
Além de prestar todos os serviços de apoio, informação e assessoria, a ABF oferece um amplo 
calendário de cursos e eventos destinados, principalmente, às pessoas que desejam ingressar no 
sistema de franchising como franqueados, franqueadores ou prestadores de serviços. Outra 
importante atividade é o relacionamento com instituições públicas e privadas, visando a criar 
parcerias e novas possibilidades para o desenvolvimento seguro e acelerado da franquia no Brasil, 
através de financiamentos e incentivos, bem como a defesa dos interesses do setor.  
 
Por fim, ações como a que promove redes brasileiras no exterior é fruto de uma aproximação da 
ABF com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, via APEX. A entidade 
pretende ampliar o leque de parcerias desse tipo como forma de aumentar as oportunidades de 
negócios para seus associados, bem como realçar ainda mais o caráter profissional do próprio 
sistema de franquias?  
 
Grynbaum – A ABF pretende dar continuidade às atividades que buscam maior reconhecimento da 
entidade e do setor no cenário sócio-econômico (Fórum Setorial de Franquia, convênio com a 
APEX, relações com a imprensa, parcerias com outras entidades, etc.). Além disso, pretende 
aumentar e expandir para outros estados a oferta de serviços aos associados (próprios e através 
de convênios) e atrair para a associação um número maior de franqueados.  
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