
"Franquia empresarial é o sistema
pelo qual o franqueador cede ao fran-
queado o direito de uso de marca ou
patente, associado ao direito de dis-
tribuição exclusiva ou semi-exclusiva
de produtos ou serviços e, eventual-
mente, também ao direito de uso de
tecnologia de implantação e admi-
nistração de negócio ou sistema ope-
racional desenvolvidos ou detidos pe-
lo franqueador, mediante remune-
ração direta ou indireta, sem que, no
entanto, fique caracterizado vínculo
empregatício."

É assim que a "Lei de Franquias",
em seu artigo 2°, define o sistema de
negócios que revolucionou o merca-
do corporativo no século XX. Trata-
se, de fato, de um modelo absoluta-
mente difundido e com o qual você
já deve estar bastante familiarizado.
De qualquer maneira, quando o as-
sunto é gestão empresarial e de capi-
tal humano, cabe sempre perguntar
quais são as particularidades de cada
segmento.

Partindo do óbvio pressuposto que
dita que num sistema de franquias há
inúmeras regras preestabelecidas pela
empresa detentora da marca, é absolu-
tamente natural pensar que a forma de
gerir uma empresa franqueada sofra
com algumas amarras impostas por
meio de contratos assinados com o
franqueador.

Cada vez mais forte

no mercado

corporativo, o sistema

de franquias

apresenta grandes

desafios relacionados

a sua gestão. E

grandes resultados.

Carlos Augusto Abreu, da Uptime: "a
relação franqueador/franqueado deve

ser sempre de parceria".

A resposta para esse entrave não
apresenta tons monocromáticos, já
que cada empresa possui suas próprias
políticas de franchising. Indubitavel-
mente, há empresas que exigem retor-
nos absurdos de seus franqueados. Em
forma de relatórios ou quaisquer ou-
tros documentos que devem ser entre-
gues, muitos empreendedores acabam
sufocados em meio a algumas metas
implausíveis estabelecidas no mo-
mento inicial dos negócios. Nessa es-
teira, pode-se imaginar o quão difícil
pode ser, para algumas pessoas, geren-
ciar uma organização, cujo capital e
força de trabalho foram colocados por
estas, na qual quase todas as ações de-
vem ser reportadas para uma central.
O pensamento que perpassa muitas
mentes dá conta do seguinte: "é um
patrão que tem patrão".

No entanto, não é, nem de perto,
esse caminho que percorrem as empre-
sas que possuem sistemas de franquias
realmente bem-sucedidos. Para se ter
idéia, é possível encontrar inúmeras
redes com duas, três ou muito mais
franquias de um único dono. Essa é
uma mostra do quão interessante e
rentável pode ser uma empresa fran-
queada.

De acordo com Carlos Augusto
Abreu, coordenador de Franquias e
Novos Negócios do grupo Uptime,
rede de escolas de idiomas, "o que ca-



Investir em franquia, por quê?
De acordo com uma enquete promovida pelo sítio "Só Franquias",

41,93% das pessoas pensam que o maior motivo para investir em uma
franquia reside na segurança do negócio. Na seqüência, 23,83% respon-
deram que o aspecto "marca consagrada" é preponderante para montar
uma empresa desse tipo; 20,31% votaram no "lucro rápido", 8,59% mar-
caram a opção "marketing fácil" e 5,34% assinalaram "outro motivo".
Até o dia 25 de julho de 2007, 768 votos haviam sido computados pela
pesquisa, que não tem base científica.

racteriza o sistema de franchising e o
que oferecemos às pessoas que dese-
jam abrir uma franquia é a minimiza-
ção de riscos através de um conceito
de negócio já testado e de sucesso".
Ele ressalta ainda que a transferência
de know-how é prestada através de
um suporte pré-operacional bastante
completo, que vai desde a assessoria
na escolha do ponto comercial até o
acompanhamento in loco do início da
operação pelos consultores de campo.

Na prática, segundo Abreu, "a re-
lação franqueador/franqueado deve ser
sempre de parceria e é de vital impor-
tância que o processo seja iniciado cor-
retamente, através da escolha, a mais
correta possível, do franqueado que se
identifique com o negócio e esteja dis-

posto a atuar em equipe". Ele contin-
ua: "Nesta visão de parceria, é essen-
cial que a relação ganha-ganha perme-
ie o dia-a-dia de ambas as partes. Em
se tratando de relacionamento, dis-
cordâncias ocorrem. Neste caso, a pro-
ximidade do franqueado e a possibili-
dade de se manifestar possibilitam a
busca de soluções mais eficazes, em
menor tempo e com menor desgaste
das partes".

Com relação ao suposto engessa-
mento da gestão de negócios e do capi-
tal humano de uma franquia, Aguinal-
do Oliveira e Ricardo Halaouani, dire-
tores franqueados de três unidades
Uptime, desconstroem essa noção.
"Não diria que a gestão é engessada.
Temos toda a liberdade de lidar com

Aguinaldo Oliveira
e Ricardo Halaouani:
liberdade para lida
com o pessoal.

nosso pessoal e planejar nosso cresci-
mento. A administração das unidades
é feita pelo franqueado, portanto so-
mos nós que gerimos. As regras que
são traçadas pelo franqueador, que têm
dado certo, são benéficas e importan-
tes para o desenvolvimento de uma
empresa. Se não tivéssemos uma fran-
quia, teríamos que planejar regras nos-
sas e isso daria muito mais trabalho."

Para eles, a maior vantagem em
abrir uma franquia reside na economia
de tempo, poupando-se do risco e do
trabalho do "desenvolvimento" de
uma nova empresa. "Se não fôssemos
franqueados, teríamos que nos preocu-
par com uma série de coisas que já
chegam prontas para nós. Ter sucesso
ou fracasso depende de quanto o em-
preendedor trabalha e só o fato de não
ter que parar para criar já o permite ter
foco no trabalho. A maior dificuldade
que tivemos foi entender isso. De-
moramos um pouco para entender que
deveríamos seguir à risca as regras do
franqueador e em alguns momentos
tentávamos fazer 'do nosso jeito'. Que-
bramos um pouco a cara até entender
isso."

Nessa esteira, André Friedheim,
diretor de Comunicação da ABF (As-
sociação Brasileira de Franchising),
diz que o engessamento da gestão tem
deixado de existir. "Hoje, o franquea-
do opina sobre os negócios do fran-
queador. E algo muito mais aberto.
Na prática, essa interação acontece
através de reuniões periódicas ou pela
formação de comitês."

Outro bom exemplo de franquia
de sucesso, em que é também muito
importante entender corno funciona a
relação do franqueador com o fran-
queado, é a rede de cosméticos e per-
fumes O Boticário.



"Nossas operações estão funda-
mentadas no dinamismo de um quali-
ficado e profissionalizado sistema de
franchising, desenvolvido a partir de
experiências próprias, que possibilita
um suporte qualitativo à franquia de
cuja performance só será negativa se
este assim o quiser", é o que diz um re-
lato oficial da companhia.

Além disso, está bastante claro que
é esperado do franqueado O Boticário
"que renuncie às ações totalmente iso-
ladas de comércio e se engaje às ações
conjuntas, que lhe asseguram vanta-
gens, provenientes da formatação do
negócio".

Naturalmente, o que a companhia
pensa, e é inegavelmente bem-sucedi-
da nessa direção, resume-se à parceria
na gestão dos negócios entre o investi-
dor e a central. Retato oficial: "O fran-
queado deve posicionar-se como um
empresário par-
ceiro no negócio,
já que o sucesso
no empreendi-
mento depende,
decisivamente,
de sua profissio-
nalizada inte-
gração à filosofia
e aos objetivos
empresariais e
mercadológicos
de nosso Sistema de Franchising".

Ao pensar, no entanto, exclusiva-
mente na Gestão de Pessoas de empre-
sas franqueadas, é possível traçar algu-
mas etapas, com a ajuda de André
Friedheim, diretor da ABF. Segundo
ele, geralmente, a equipe inicial de
uma franquia é selecionada em con-
junto com a franqueadora. "Depois, a
autonomia é total. Tudo isso é coloca-
do em manuais de franchising das

empresas. Às vezes, as centrais ofere-
cem até uma espécie de reciclagem,
através de workshops, para suas fran-
quias", ele conta.

Uma vez que o Brasil é o sexto na
lista dos países com mais franquias e,
cada vez mais, é possível ver inúme-
ras franqueadoras nacionais abrindo

suas portas no mercado externo, faz
todo sentido que esse sistema encon-
tre apoio e seja mais e mais propaga-
do. "Além de ser algo muito mais se-
guro, o sistema de franchising gera
uma porção de fatores que contri-
buem para o sucesso do negócio", fi-
naliza Friedheim.

O que seria do McDonald's,
não fossem suas franquias?

De acordo com relatos oficiais da rede, foi justamente o sistema de fran-
quias que permitiu ao McDonald's se tornar a rede de restaurantes mais
famosa do mundo.

E há pouco, ou nada, para se duvidar disso. Pensar que uma única cen-
tral, ou matriz, pudesse dar conta da gestão dos mais de 31 mil restaurantes
da rede, espalhados por 118 países, não faz sentido algum. De fato, só uma
gestão descentralizada e fragmentada como a garantida pelo sistema de

franquias poderia possibilitar esse tipo de expansão. Líder
absoluto no segmento de restaurantes de serviço rápido, o
McDonald's conta com cerca de 80% de sua operação exe-
cutada por franqueados (do total da rede).

De acordo com Sérgio Alonso, presidente da rede de
restaurantes no Brasil, "hoje, os franqueados são respon-
sáveis por 30% do total dos negócios ou das operações do
McDonald's e por 35% do faturamento total", em territó-
rio tupiniquim.

Para a companhia, o sistema de franquias é a forma
predominante de mutuamente fazer bons negócios e ga-
rantir a satisfação dos clientes. O franqueado passa por um

treinamento intensivo e é o responsável pela administração do restaurante.
Com uma operação de qualidade e disponibilidade de capital, o empreende-
dor pode ser proprietário de mais de uma franquia, além dos segmentos
disponíveis (quiosques, cafeterias, entre outros).

Obviamente, a força da marca, o suporte tecnológico, o treinamento e a
avaliação de qualidade de produtos e serviços constantes, sustentados por
uma relação estreita entre franqueador, franqueado e fornecedores, possibi-
litam um negócio um tanto mais seguro. Por isso, no ano passado, o
McDonalds foi premiado com o "Selo de Excelência em Franchising", con-
cedido pela Associação Brasileira de Franchising (ABF).



GESTÃO DE REDES

unânime, entre os especialistas,

que um dos grandes benefícios
que o sistema de franchising traz

para a gestão de cadeias de lojas reside
exatamente na possibilidade de ter um

franqueado (que é DONO do próprio ne-
gócio) tocando a operação, cuidando dos
clientes pessoalmente e representando a

marca na comunidade local.

Os benefícios que um franqueado traz

para a gestão de redes de negócios são
muitos:

• dono não tem hora para sair do tra-
balho e não exige hora extra por isso;

• mais do que vestir a camisa da em-

presa, o franqueado (dono) transpira diu-
turnamente à mesma;

• briga para comprar tudo pelo menor
preço e reduzir seus custos fixos e variá-

veis, aumentando suas margens e propor-
cionando maior competitividade;

• sente-se responsável por todas as

ocorrências (reclamações de clientes, pro-
blemas trabalhistas, etc.), evitando que a matriz tenha que

se envolver, o que via de regra sempre custa mais caro;

• está sempre procurando alternativas para aumentar
suas vendas e seu faturamento, entre muitos outros benefí-
cios.

A questão que se coloca é que boa parte da rentabili-

dade de cadeias de lojas se esvai pela má gestão dos seus

pontos-de-venda. Ora a área de compras negocia mal e per-
de competitividade na venda, ora a equipe de vendas é des-

truída por falta de liderança e, na maioria dos casos, pouco
se faz além de trocar o gerente, com o agravante de que este

novo vai desperdiçar ainda mais tempo e dinheiro da
empresa até conseguir pegar ritmo.

Agora surge a questão: será que é possível ter um GE-
RENTE COM ATITUDE DE DONO? A resposta é sim.

E possível ter um gerente com atitude de dono, mas para

tanto é necessário observar pelo menos cinco pontos funda-
mentais:

1. Dedique-se mais ao processo de

seleção do gerente. As Redes de Fran-

quias investem alto no processo seletivo

de seus franqueados, utilizando-se de sis-
temas de análise de perfil e entrevistas em
profundidade com a cúpula da empresa,

além de uma rigorosa avaliação do cur-

rículo e das pretensões profissionais do
candidato a franquia.

2. Ofereça participação nos resulta-

dos. Ofereça ganho variável não apenas

através de comissões sobre vendas, mas
também e, sobretudo, ganho atrelado a
lucratividade no negócio, pois boa parte

das atitudes de dono somente existem

porque a pessoa sabe que cada economia
ou esforço adicional para ampliar os ga-

nhos da empresa vão impactar direta-

mente nos seus resultados pessoais.
3. Confirme tudo antes de contratar.

Cheque os resultados que o candidato
obteve em sua trajetória profissional, não

acreditando apenas na sua boa apresen-

tação pessoal e fluência verbal ao falar de si próprio — mui-
tos destes profissionais têm uma incrível habilidade de se
vender para qualquer entrevistador.

4. Permita o erro. Muitas empresas criam regras tão

rígidas que o gerente perde o senso de gerenciamento.
Estabeleça regras claras sobre a autonomia do profissional,

mas deixe-o trabalhar, ser criativo e eventualmente, errar!

Aliás, se tem uma coisa que traz grandes benefícios à for-
mação de um profissional é a possibilidade de tentar, errar

e poder aprender com os erros... Isso aumenta a autoconfi-
ança do profissional e o liberta das amarras que o impe-

dem de agir criativamente na solução dos problemas do
dia-a-dia.

5. Dê feedback. Ninguém consegue evoluir sem ter

um retorno sobre seu desempenho. Esforce-se para dar

feedback pessoalmente aos seus gerentes — lembre-se, são
eles os seus generais na batalha diária por clientes, fatura-

mento e rentabilidade.

Text Box
Fonte: Profissional & Negocios, ano 10, n. 111, p. 47-50, edição especial ago. 2007.




