
O futuro das franquias
Um projeto que está em análise na Casa Civil propõe alterações importantes na
legislação do setor. Veja o que pode acontecer com as redes se ele emplacar

N
o dinâmico mundo das fran-
quias, no qual as inovações
costumam se multiplicar em

alta velocidade, um período de dez
anos pode ser considerado um tem-
po longo demais para algo permane-
cer imutável. Não é por acaso que
franqueadores e especialistas em
franchising se uniram em defesa de
mudanças imediatas na Lei que re-
gula o setor, de número 8.955, pro-
mulgada em dezembro de 1994.
Seus onze artigos, dizem os críticos,
estão, no mínimo, desatualizados em
relação aos novos desafios e exigên-
cias de um sistema que conquista ca-
da vez mais espaços na economia
brasileira e movimenta o equivalen-

te a 30 bilhões de reais por ano, de
acordo com dados da Associação
Brasileira de Franchising (ABF), a
entidade que reúne as principais re-
des do país (leia reportagem sobre o
prêmio As Melhores Franquias do
Brasil 2005, na pág. 36).

Estimulado pelo ministro Luiz
Fernando Furlan, do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Co-
mércio Exterior, um grupo de fran-
queadores, advogados e agentes do
governo, reunidos no Fórum de
Franquias, preparou, ao longo do úl-
timo ano, a minuta de um projeto
que modifica diversos dispositivos
da legislação em vigor. As mudan-
ças sugeridas são tantas que pode-

se dizer, sem medo de errar, que o
projeto representa mais uma nova
legislação para o setor do que uma
alteração superficial no texto atual.
A proposta, que já aterrissou na
mesa do chefe da Casa Civil do go-
verno federal, José Dirceu, deverá
ser encaminhada ao Congresso Na-
cional para ser, inicialmente, esmiu-
çada nas comissões da Câmara (ve-
ja o quadro abaixo).

BEM-SUCEDIDO - Um dos artigos
da proposta realçados pelos espe-
cialistas é o que abre a possibilida-
de de empresas públicas, socieda-
des de economia mista e entidades
controladas direta ou indiretamen-
te pela União, estados ou municí-
pios, constituírem redes de fran-
quias a partir de regras específicas
para a seleção de franqueados. As
atuais franquias públicas, como as
de agências dos Correios (cuja ex-
pansão está interrompida) e a dos
Postos BR, são regidas pela Lei de
Licitações, de acordo com a qual os
franqueados são aprovados por aná-
lises de propostas econômicas ou
técnicas. A idéia é permitir que a se-
leção dos candidatos à franquia leve
em conta avaliações como a do per-
fil adequado dos interessados para
o negócio, exatamente como ocorre
na iniciativa privada.

Entre todas as mudanças propos-
tas, a mais positiva é a exigência de
que somente negócios com mais de
dois anos de funcionamento poderão
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ser franqueados. Atualmente, a lei
nada diz a respeito da questão. Por
isso, empresários que abrem um no-
vo negócio hoje, seja uma lanchone-
te ou uma academia de ginástica, po-
dem oferecer imediatamente suas
franquias no mercado. A ação sub-
verte uma regra básica do franchi-
sing, a de que só se deve reproduzir
um conceito de negócio bem-sucedi-
do, que tenha sido testado e compro-
vado na prática. "A proposta é um
avanço em relação à lei atual, por-
que torna mais responsável a
relação do franqueador
com os franqueados", diz
Aneli Dacás, diretora
do Departamento das

Indústrias Intensivas em Mão-de-
Obra e Recursos Humanos do Minis-
tério do Desenvolvimento, coordena-
dora do Fórum de Franquias.

Na ABF, o novo texto é visto como
um passo rumo à modernidade. "A
redação atende à necessidade de
atualização da lei", diz a advogada
Andréa Oricchio Kirsh, do departa-
mento jurídico da entidade. Nem to-
dos, porém, concordam. "Reaprovei-
taram um texto que foi redigido há
quatro anos e já está igualmente ul-
trapassado", diz o advogado Flávio
Menezes, da comissão de franquias
da OAB São Paulo.

Outro ponto polêmico é o que pre-
vê a sublocação do imóvel, do fran-
queador para o franqueado, a preços
superiores aos do mercado. A medida,
para ser válida, deverá estar expres-
sa na Circular de Oferta de Franquia
(COF), o principal documento firma-
do entre as redes e os parceiros. Para
os defensores da medida, o direito
corresponde à valorização imediata
de um imóvel que ganha uma loja de
marca. Já os críticos recordam que a
experiência mais conhecida desta
medida no Brasil é a do McDonald's.
E, para falar a verdade, gerou fissu-
ras no sistema. Foi questionada na

Justiça e virou bandeira de luta da
Associação dos Franquea-
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dos Independentes
do McDonald's.

RICARDO OSMAN

Fonte: Pequenas Empresas Grandes Negócios, n. 197, p. 10-11, jun. 2005.




