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O valor e o fortalecimento da marca são as principais vantagens do sistema de franchising 
 
 
Cerca de 38% das redes acreditam que o maior benefício das franquias é o fortalecimento da 
marca, enquanto 60% dos donos das unidades apostam no valor que a marca agrega ao 
negócio. É o que aponta a pesquisa realizada no segundo semestre de 2005, pelo Programa de 
Administração de Varejo (Provar), em parceria com a Fundação Instituto de Administração 
(FIA), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e Associação Brasileira de Franchising (ABF), 
com 41 empresas franqueadoras e 270 franqueados em todo Brasil. 
 
“Foi uma surpresa a marca ser o ponto mais importante. Esperávamos que os franqueados 
colocassem como principal motivo a expansão”, disse Patrícia Vance, uma das coordenadoras 
da pesquisa. Os principais objetivos do estudo foram identificar as características do setor, o 
relacionamento entre o franqueador e o franqueado, além de enriquecer o debate sobre a nova 
lei de franquias que aguarda para ser encaminhada à votação no Congresso Nacional. 
 
A possibilidade de expansão mais rápida foi o segundo item mais importante para as redes, 
citado por 30% delas. Já entre os franqueados, a maior chance de sucesso de um negócio 
ligado ao franchising foi também um ponto forte, enumerado por 18,5 % dos entrevistados. 
Outro item de concordância entre os proprietários da marca e os donos das unidades, foi a 
importância dos programas de atualização e reciclagem. Praticamente todas as redes oferecem 
essa oportunidade e mais de 80% dos franqueados afirmam que costumam participar dos 
programas. 
 
Um dos dados mais importantes da pesquisa foi a satisfação geral em relação à adesão ao 
franchising. A grande maioria dos franqueadores mostrou estar feliz com o resultado da 
participação no sistema e pretende continuar a expansão da rede de franquias. Entre os 
franqueados, mais de 80% se consideram satisfeitos ou muito satisfeitos com as unidades que 
possuem. 
 
Quanto às divergências, o principal ponto é em relação ao fundo de publicidade e propaganda 
e também às estratégias de marketing. A maioria dos franqueadores afirma que decide a 
aplicação do fundo em conjunto ou pelo menos consulta a opinião do franqueado. Mesmo 
assim, quase 40% dos donos de unidades se dizem insatisfeitos, principalmente, pelo não 
recebimento das contas, a falta de periodicidade com que elas são enviadas e a falta de 
detalhamento das informações contidas nos relatórios.  
 
Segundo Patrícia Vance, esse dado não surpreendeu porque a publicidade investe na imagem 
institucional da empresa, que está distante do franqueado. “O investimento não é palpável, é 
uma participação na construção da marca. O que é preciso é investir na comunicação do que 
está sendo feito com os recursos pra não restar dúvidas”, explica. 
 
Problemas na comunicação foram apontados pelos franqueadores como uma falha no 
relacionamento intra-rede. Segundo eles, precisa existir uma resposta mais rápida por parte 
dos proprietários de unidades. “Falta um pouco de fluidez de comunicação do franqueador para 
a rede. Ambos já perceberam que é importante tornar isso mais constante. E isso é fácil com 
tanta tecnologia que temos à disposição”, afirma Patrícia. 
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