
O poder de uma marca 
 
Um dos problemas dos pequenos empreendedores é conseguir fortalecer a imagem de sua 
empresa no mercado. Uma solução pode ser abrir uma franquia de negócios já consolidados e 
bastante conhecidos 
 
Dizem por aí que o maior patrimônio de uma empresa é a marca, mas fazer com que ela 
ganhe destaque e seja forte não é nada fácil. Se você tem vontade de ter o próprio negócio e 
dispõe de um bom capital, abrir uma franquia é uma opção. Nesse caso, em geral, a marca já 
está consolidada. Mas, antes de investir é necessário fazer uma pesquisa em relação à 
aceitação da mesma. Desse modo, as chances de êxito são maiores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segundo a lei nº 8.955, de 15 de dezembro de 1994, franquia empresarial é o sistema pelo 
qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao 
direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, 
também ao direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema 
operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou 
indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício. 
 
Porém, até onde vale a pena aproveitar a força de uma marca já consolidada? Existem 
vantagens e desvantagens que o empresário deve aprender a lidar, de acordo com as suas 
aspirações. 
 
A ABF (Associação Brasileira de Franchising) é o órgão responsável por atestar a qualidade das 
franquias. De certa forma, as marcas associadas à ela passaram por um critério de qualidade. 
"A ABF só aceita no seu quadro de associados empresas que mostraram toda a documentação, 
que são idôneas e não têm problemas", explica o diretor de Comunicação e Marketing da ABF, 
André Friedheim. 
 
Mas, isso não significa que montar uma franquia associada à ABF é sinal certo de sucesso. 
Eventualmente, um negócio pode fechar por uma má localização de ponto, má gestão do 
franqueado, por uma mudança política-econômica que dificulte o empreendimento, dentre 
outros motivos. "Somos criteriosos quando filiamos um novo associado. A ABF tem um selo de 
excelência em franchising que dá para os melhores franqueadores. Isso é feito através de 
pesquisa junto aos franqueados atuais", aponta Friedheim.  
 
Quando se pretende abrir um negócio, é importante fazer uma pesquisa prévia e ter certeza de 
qual modalidade de negócio o empreendedor deseja. "A ABF não te indica que franquia você 
deve abrir. O empresário deve fazê-lo através de consultores, pesquisa própria, visita a feiras. 
Mas, a entidade ministra um curso chamado ´Entendendo o franchising`, onde você terá 
noções básicas sobre o sistema de franchising, definições, critérios, histórico, tendências, que 
vão te ajudar na abertura do negócio", explica o diretor.  
 
Franquia x Negócio Independente 
 
Uma franquia é um negócio como outro qualquer, que exige dedicação e perspicácia. 
Entretanto, algumas diferenças em relação a um negócio aberto de forma independente devem 
ser levadas em conta.  
 
Primeiramente, do ponto de vista de acesso ao mercado, a franquia é muito melhor do que o 
negócio próprio, pois já tem uma marca que é conhecida.  



"Já poupa um trabalho de marketing bastante pesado que é a divulgação. Tem uma vantagem 
competitiva muito grande", ressalta o coordenador do MBA em Marketing e Gestão de 
Negócios do Ibmec-RJ, Ruy Quintans. 
 
"Quando eu compro uma franquia, tenho direito a usar uma marca que já tem uma 
identificação com o consumidor. Quando eu monto um negócio independente, preciso 
estabelecer um nome próprio. Além disso ser custoso, eu ainda preciso entender se é a melhor 
marca para o meu negócio", observa o diretor da ABF. 
 
Em relação ao produto ou serviço, quando você abre um negócio independente, ainda há que 
se ter uma percepção do que será comercializado, sendo que a franquia já tem esse conceito. 
"Isso tem um lado bom e um lado ruim. O lado ruim é que uma vez tendo uma coisa 
inovadora, infelizmente não vai poder colocá-la no negócio", lembra Quintans. 
 
Para Friedheim, o grande sucesso do franchising é que o produto traz uma marca associada. 
Além da marca, tem também um know-how operacional por trás muito interessante e um 
produto ou serviço que já foi testado e comprovado. "O preconceito do novo é sempre um 
problema", diz.  
 
"A franquia é um negócio testado, que já tem o caminho das pedras. A marca já tem um 
reconhecimento e isso ajuda bastante", opina o consultor de Marketing do Sebrae-SP, José 
Carmo Vieira de Oliveira. 
 
Segundo dados do Sebrae, no Brasil, em um período de cinco anos, 80% dos negócios que são 
abertos de forma independente fecham. Em se tratando de franquias, esse número cai para 
15%. Isso significa que na franquia o risco é bastante diminuído, pelo fato de o negócio já ser 
conhecido. Não podemos esquecer dos ganhos de escala junto a fornecedores e em 
propaganda, por exemplo, que a franquia proporciona por pertencer a uma rede. 
 
Vale lembrar que investir em uma marca já consolidada custa mais caro do que abrir um 
negócio próprio. O franqueado tem de pagar pelos investimentos feitos pelo dono da franquia 
na consolidação da marca e na manutenção desse diferencial. 
 
O ponto comercial é outra vantagem. Teoricamente, o franqueador já tem uma noção de 
localização, já no negócio próprio. Essa escolha vai depender muito mais de critérios próprios 
do que profissionais.  
 
Por outro lado, do ponto de vista de investimento, o negócio independente leva vantagem. 
"Você pode investir menos em um negócio próprio do que em uma franquia, que tem 
exigências de construção, de local, do capital de giro. Tem toda uma padronização do negócio, 
que já é conhecido no mercado e implica em um investimento maior do que você teria, talvez, 
se tivesse um negócio por conta própria", adverte o professor do Ibmec-RJ. 
 
A falta de flexibilidade também é um problema. "Você não é independente. Tem que seguir à 
risca aquilo que o franqueador determinou. Não pode inventar", diz Carmo. "Todos esses 
pontos dependem muito da gestão.  
 
O franqueado é peça fundamental nesse processo. Não adianta eu ter marca, bons produtos, 
se eu não tenho um franqueado atuante, que opere, que esteja presente no dia-a-dia, com a 
barriga no balcão. Tem que gerir o seu negócio", lembra Friedheim.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conheça os pontos positivos e negativos de se abrir uma franquia: 

 
 
Empreendedorismo? 
 
Para o professor do Ibmec-RJ, Ruy Quintans, no entanto, quando o empresário opta por aderir 
a uma franquia, todo o espírito empreendedor não vai ajudar muito. "Quem empreendeu já foi 
o cara que lançou a franquia. Esse sim foi empreendedor. Na realidade, você não teve 
nenhuma manifestação empreendedora, simplesmente pegou o dinheiro e investiu em um 
negócio, isso não é empreendimento", questiona. 
 
Para ele, empreendimento é uma coisa muito mais abrangente, na qual você cria, inova, 
arrisca, inventa e tem uma nova proposta em termos de negócio. "Tem gente que não quer 
empreender nada. Franquia é isso, você optar por trabalhar por conta própria, caso ainda não 
tenha tentando ou reduzir seu risco do negócio independente".  
 
Já para o consultor do Sebrae, todos os negócios têm riscos e uma das características do 
empreendedorismo é o risco. "Se ele botou o dinheiro em um negócio que já está em 
andamento, mesmo assim é um risco, não deixa de ser um empreendimento. A pessoa não 
perde a característica de empreendedor, porque na verdade quando ele estiver dirigindo a sua 
franquia, ele pode também criar. Além do mais, o cara que tem uma franquia vai trabalhar 
tanto quanto ou até mais que aquele que tem um negócio próprio. Porque o independente tem 
as contas para pagar, mas pode ir protelando-as, já o franqueado todo mês tem que pagar o 
fundo de propaganda, de pesquisa e desenvolvimento, royalties, e para isso tem que ser 
super-empreendedor", contesta Carmo.  
 
De um modo geral, se a marca for séria, é um bom negócio. Se tiver desconfiança, não 
arrisque. É importante pesar tudo isso na balança e fazer uma análise do negócio. Faça uma 
visita a todos os franqueados para ver como é o relacionamento, como funciona, se o negócio 
é bom e está dando certo. Um aspecto que deve ser levado muito em consideração é verificar 
se não é um negócio de moda: o empreendimento deve ter uma certa perenidade.  
 
Nesse contexto, o ponto principal é você se perguntar o que quer fazer. Não existe uma 
melhor opção, é preciso definir o que se quer. Ambas as opções (negócio próprio e franquia) 
têm pertinência, dependendo da verba e vontade de cada um. Como foi mostrado, existem 
prós e contras de investir em uma marca conhecida. Agora, empreendedor, é hora de você 
tirar as suas próprias conclusões e arregaçar as mangas.  
 
Fonte: http://www.universia.com.br/materia/materia.jsp?materia=7480 – 06, 
Julho, 2005. 
 
 


