
D
entre as diversas possibilidades que se abrem

diariamente para as pessoas que desejam ter um

negócio próprio, têm crescido de maneira significativa

à procura por lojas de franquias. Apenas no ano de

2005, a Associação Brasileira de Franchising registrou aumento de

13% dos negócios, com um faturamento bruto de mais de 35

bilhões de reais. O interesse pela franquia, porém, não decorre

simplesmente desses resultados, que, analisados de maneira

superficial, podem conduzir a grandes equívocos. Os maiores
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atrativos da franquia advêm do know-how dos franqueadores

acerca dos trabalhos desenvolvidos e da possibilidade de o

interessado conferir os resultados de outras lojas da rede já em

atividade. Esses dois elementos motivadores levam à conclusão de

que é a segurança que o franqueador pode proporcionar às

pessoas que pretendem investir no mercado de franquias o fator

determinante para a escolha dessa espécie de atividade comercial.

Não basta ao interessado procurar a franquia pelo nome,

estrutura e bom potencial de retorno. Sem dúvida alguma esses

são elementos importantes, habitualmente colocados em

primeiro plano quando se investiga o negócio de franquias. Há um

ponto, no entanto, que o investidor nem sempre se atenta, e que

pode revelar problemas futuros: o contrato de franquia,

costumeiramente negligenciado no afã de iniciar com rapidez as

atividades mercantis.

O contrato de franquia é instrumento fundamental na relação

jurídica que envolve franqueador/franqueado. É esse documento

que especificará os aspectos da conduta das partes no decorrer

da vigência da relação comercial. Por isso, a atenção e o cuidado

na análise de suas cláusulas é tarefa imprescindível.

O primeiro ponto que muitas vezes gera problemas é a

previsão, no contrato de franquia, de cláusulas distintas daquelas

que foram propostas pelo franqueador quando das negociações.

Embora a Lei 8.955/94 exija que o franqueador forneça ao

interessado em tornar-se franqueado uma Circular de Oferta de

Franquia, a qual deve conter as informações relevantes sobre o

negócio e o modelo do contrato-padrão, é comum observar-se,

no momento de formalizar o contrato, que a minuta encaminhada

pelo franqueador contém disposições dissonantes daquilo que

havia sido previamente combinado entre as partes ou até mesmo

do contrato-padrão. Na maioria dos casos essa distinção não

ocorre de má-fé.

A bem da verdade, na maioria das vezes tal desconformidade

decorre de alterações empreendidas na minuta-padrão e que, por

uma razão ou outra, não foram indicadas no contrato-padrão

anteriormente encaminhado ou mesmo não se fez constar

disposições contratuais já negociadas. Esse aspecto, porém, é de

simples solução, mas apenas será diagnosticado mediante a análise

cuidadosa do contrato.

Assunto igualmente importante é a previsão de cláusulas

contratuais que não tenham relação direta com os aspectos

negociados, mas que, no futuro, podem criar embaraços ao

franqueado. A título ilustrativo, pode-se mencionar a hipótese de

constar cláusula que estabeleça o regime de dedicação exclusiva à

franquia, de forma que o franqueado (na verdade, o sócio

"principal" da empresa franqueada, ou seja, o sócio majoritário)

não poderá ter outros negócios ou franquias. Outro exemplo

muito comum é a cláusula que veda que ao sócio "principal"

ceder quotas do capital social da empresa franqueada a terceiros

.
ou concede ao franqueador a preferência para adquirir total ou

parcialmente as quotas a serem cedidas. Esse dispositivo visa a

preservar o caráter intuitu personae do contrato. Mas não se

pode esquecer que há hipóteses em que a franquia constitui

negócio familiar, em que os sócios da empresa franqueada são

parentes (irmãos, pai e filho, genro, sogro, etc.) e todos com

atuação direta na administração do negócio. Nesses casos, pode

ser interessante permitir-se expressamente a cessão de quotas

entre membros da família, pois a relação se dá entre o

franqueador e a família (e não uma pessoa, individualmente).

O problema das cláusulas contratuais ganha contornos

especiais quando o contrato, ao invés de fazer constar

disposições sobre relação jurídica, simplesmente deixa de prever

determinadas situações que poderão suceder na vigência da

franquia.Tais omissões, muitas das vezes de difícil constatação,

podem dificultar o desenvolvimento da atividade do franqueado

em determinadas circunstâncias. Mesmo contratos com número

abundante de disposições, aparentemente regulando situações

específicas, podem padecer de omissões significativas, porquanto

muitas vezes a necessidade de introdução de cláusulas surge de

características específicas da atividade a ser desenvolvida, de

necessidades especiais do franqueado ou mesmo de experiências

anteriormente vivenciadas.

Cabe assinalar, mais uma.vez, que o ponto central da franquia

é, em todos os casos, o negócio em si: sua operação, investimento

e lucratividade. O contrato de franquia, por seu turno, representa

justamente a formalização das vontades do franqueador e do

franqueado, e constitui importante instrumento para a prevenção

de impasses ou litígios que podem ocorrer durante o período de

relacionamento comercia!. Em última análise, embora não garanta

o sucesso da atividade econômica a ser desenvolvida, o contrato

de franquia pode representar a diferença entre sonho e pesadelo

na abertura de uma loja franqueada.

Franquia e o Código de Defesa do
Consumidor

O Brasil desfruta hoje de uma das legislações mais avançadas

do mundo sobre relações de consumo: o Código de Defesa do

Consumidor (CDC). Um dos grandes méritos desse diploma é o

de reconhecer a hipossuficiência do consumidor diante do

fornecedor de produtos ou serviços e, por conseqüência,

estabelecer regras que permitam igualar as forças entre eles. A

excelente estruturação do sistema de proteção ao consumidor

rompeu com diversos paradigmas da legislação nacional, muitos

dos quais situados no âmbito das relações contratuais.

As vantagens que essa legislação trouxe ao consumidor

fizeram com que sujeitos de relações jurídicas não propriamente

consumeristas (normalmente contratuais) pleiteassem em juízo o

direito de usufruir os preceitos do CDC, por estarem em
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situação de desigualdade na posição contratual. Assim, passou-se

a discutir a aplicabilidade desse diploma a situações inicialmente

não abrangidas pelo CDC, como, por exemplo, aos contratos de

locação, contratos de fiança, contratos de mandato, contratos de

crédito educativo e, igualmente, às relações entre franqueador e

franqueado.

O contrato de franquia é negócio jurídico pelo qual o

franqueador cede ao franqueado o direito de uso da marca ou

patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-

exclusiva de produtos ou serviços, em regra acompanhados pela

transferência provisória e não-exclusiva do know-how

administrativo do franqueador.

Habitualmente, o franqueador preestabelece as condições

gerais do negócio, retirando em larga escala a possibilidade de

modificações substanciais no contrato de franquia oferecido à

consulta do potencial franqueado, mas ainda assim permitindo um

diálogo sobre determinadas cláusulas, a fim de atribuir ao

franqueado maior segurança no desenvolvimento do negócio. Em

determinadas circunstâncias, observa-se verdadeira imposição das

cláusulas contratuais ao franqueado, sendo-lhe vedado discutir

qualquer aspecto do documento. Em qualquer caso, parte-se da

idéia de que o franqueador, como detentor do know-how e

criador dos padrões do negócio, situa-se em condição jurídica

superior à do franqueado. Revela-se, com isso, certa dose de

"vulnerabilidade" técnica do franqueado em face do franqueador,

que é a principal característica da relação fornecedor-consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça, contudo, não tem atribuído a

essa vulnerabilidade prestígio suficiente a ensejar a extensão dos

preceitos de defesa do consumidor ao franqueado. A aplicação

do CDC aos contratos de franquia tem sido afastada

fundamentalmente por duas razões: (i) o franqueado não se

enquadra no conceito de consumidor; (ii) a vulnerabilidade não se

caracteriza quando a lei define obrigações ao franqueador para a

concessão da franquia. Deve-se concordar que o vínculo

empresarial que reveste a relação entre franqueador-franqueado

denota características diferentes daquela formada na relação

fornecedor-consumidor; assim também, que o vigente Código

Civil seguiu a trilha do diploma consumerista, ao consagrar a

limitação da liberdade de contratar a função social do contrato, à

obrigatoriedade da observância dos princípios da boa-fé na

celebração e no cumprimento do contrato, à interpretação mais

favorável ao aderente das cláusulas de contrato de adesão e ao

impedimento de o contrato de adesão estabelecer renúncia

antecipada a direitos do aderente, resultantes da natureza do

negócio.

A evolução do Código Civil na regulamentação dos contratos,

com a introdução de princípios básicos de boa-fé e lealdade aos

contratantes, e a existência de legislação específica sobre franquia

(Lei n. 8.955/94) mostram-se, na maioria dos casos, suficientes

para resguardar o interesse legítimo dos contratantes. Disso

resulta a desnecessidade de aplicação do CDC para que se

aproximem as posições entre franqueador e franqueado. Não se

descarta, todavia, utilizar o CDC como paradigma da extensão de

determinados princípios encontrados no Código Civil, pelo maior

grau de detalhamento encontrado na legislação consumerista, o

que não representa a aplicação desse diploma a relações

eminentemente empresariais.

O franqueado que pretenda ingressar em uma rede de

franquia dever estar consciente de que o contrato a ser assinado

representa um negócio jurídico entre empresários. A proteção

legal prevista aos contratantes, tanto na celebração quanto no

cumprimento do contrato, evita a prática de abusos de parte a

parte, mas não torna o contrato de franquia documento vão, sem

qualquer relevância jurídica. Ao contrário, a orientação firmada

no contrato de franquia há de presidir toda a relação comercial

entre as partes, dentro dos limites estabelecidos em lei.

Em conclusão: não se aplicam aos contratos de franquia as

regras do CDC; mas nem por isso se terá por lícita qualquer

atitude ou cláusula contratual que viole princípios gerais

estabelecidos no Código Civil ou que represente abuso do poder

econômico em detrimento da parte mais frágil da relação.

Relação franqueador e franqueado
A atividade da franquia envolve duas partes: o franqueador,

proprietário do know-how do negócio, e o franqueado, que

pretende utilizar a marca e os conhecimentos técnicos do

franqueador para desenvolver a atividade comercial. Ambos têm

um interesse comum: o sucesso da franquia. O franqueador,

porque o bom resultado da loja franqueada lhe permite, além de

receber uma boa quantia de royalties (calculados com base no

faturamento da loja franqueada), a ampliação e consolidação da

marca por ele detida. O franqueado, pelos lucros que poderá

obter com as vendas dos produtos em sua loja. Por isso, pode-se

dizer que franqueador e franqueado estão "no mesmo barco".

Embora os objetivos sejam comuns, cada um terá de cumprir

tarefas específicas e diferenciadas, estabelecidas no chamado

"contrato de franquia", documento que regula a relação jurídica

entre franqueador e franqueado. O fato de as pretensões de

ambos serem convergentes em relação ao sucesso da loja

franqueada não exclui a idéia de que as preocupações são

diferentes. O franqueador tem três prioridades ao firmar o

contrato de franquia: preservar a marca, manter a observância do

sistema por ele desenvolvido e controlar o faturamento do

franqueado (para o cálculo do royalties). O franqueado busca

receber informações e instruções da franquia, com os dados

essenciais para conduzir o negócio adequadamente, que englobam

desde a sugestão do "ponto comercial" aos aspectos do dia-a-dia

empresarial. Ao mesmo tempo em que o franqueado quer

receber a atenção do franqueador, também lhe interessa ter a

maior liberdade possível dentro da condução do negócio. Para o

franqueado, quanto menor a ingerência do franqueador, melhor,

desde que possa consultá-lo sempre que necessitar auxílio sobre

assuntos pontuais.

O contrato de franquia, portanto, terá em vista esses



elementos; no entanto, sua formulação pode variar muito. O

franqueador é quem vai estabelecer as regras gerais do

funcionamento da franquia, de acordo com o sistema eleito para

o desenvolvimento do negócio. Natural que assim seja, pois o

franqueador "vende" o próprio formato do negócio.

Normalmente, o franqueador reserva para si o direito de definir

os elementos essenciais da franquia. Para o franqueado, isso não

deve ser visto como algo negativo da franquia. Antes, isso pode

proporcionar o próprio sucesso do empreendimento comercial.

Conseqüência da elaboração do contrato-padrão de franquia

é a ênfase em amparar e evitar seus temores. Isso não significa,

obrigatoriamente, um contrato integralmente desfavorável ao

franqueado. Cabe ao franqueado verificar nesse contrato se há

cláusulas que preservem o que para ele é importante, sem

modificar o que é essencial para o sistema da franquia. Em outras

palavras, é preciso analisar se é do interesse do franqueado

ingressar na estrutura prevista pelo franqueador. Se a expectativa

for diversa, o melhor caminho será procurar outra franquia. Mas

se o franqueado concordar com os elementos essenciais que

compõem a franquia, ao menos em linhas gerais, os demais

aspectos devem ser negociados com o franqueador, com vistas a

incluir cláusulas que possam conferir maior tranqüilidade ao

franqueado, sem colocar em risco os pontos que são essenciais

para o franqueador.

O relacionamento entre franqueador e franqueado deve ser

pautado pela boa-fé, que, além de exigência ética, é imposição

legal. Mas um fator que pode poupar desgastes e conflitos

desnecessários é a atenção para os interesses e as

preocupações de ambas as partes, que deve.estar bem regulado

no contrato de franquia. Essa maneira de ver o negócio

certamente evitará que o interesse comum de franqueador e

franqueado seja suplantado pelas diferentes expectativas de cada

um em relação ao sistema da franquia.
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