
Se você está pensando
em adquirir uma fran-
quia, não decida nada
sem antes fazer direiti-
nho a sua "lição de casa".
Você precisa entender
claramente qual é o pa-
pel do franqueado (ou
seja, qual será o seu pa-
pel caso assine um con-
trato de franquia), qual o
papel do franqueador (a
organização que lhe con-
cederá a franquia) e co-
mo a coisa toda funcio-
na. Acima de tudo, não
invista sem antes investi-
gar muito e escolher a
franquia que mais se
adapta ao seu perfil, às
suas necessidades e pos-
sibilidades.

Não me entenda mal.
Sou absolutamente fã das
franquias. Trabalho com
elas desde 1978 (quase 30
anos, meu Deus!). Não só
ajudo empresas a estrutu-
rar - ou reestruturar - suas
operações de franchising,
como também sou sócio
em três empreendimentos
deste tipo. Por isso, reco-
mendo fortemente a quem
pensar em ter um negócio
próprio que avalie a sério a
possibilidade de se tornar
um franqueado.

É necessário lembrar-
que há franquias e fran-
quias. E é fundamental que
quem se interesse em ad-
quirir uma delas saiba mui-
to bem separar o joio do
trigo. Acima de tudo, é im-
portante escolher a fran-
quia que é mais adequada
ao perfil de cada um. A
franquia que serve para
mim pode ser péssima pa-
ra você e vice-versa.

O primeiro passo é fa-
zer uma auto-analise sé-
ria, avaliando se você
tem as características es-
senciais listadas no últi-
mo artigo que escrevi
neste espaço — em 12 de
fevereiro. Se tiver, dê um
passo a mais e identifi-
que seus pontos fortes e
fracos. Ou seja: no que
você é bom e no que vo-
cê precisa melhorar para
poder se dar bem como
dono de uma empresa,

Não conheço nenhum
empresário que seja real-

mente bom em tudo o que
é preciso para fazer da em-
presa um sucesso, Quando
você vê um empreendedor
bem sucedido, pode saber
que o cara soube se cercar
de gente, de ferramentas e
de instrumentos que com-
pensem aquilo em que é
fraco. Faça essa auto-avalia-
ção com honestidade, sem
querer enganar ninguém.
Até porque o único enga-
nado será você. Conhecer
a si mesmo é um requisito
fundamental para poder
encontrar uma franquia
que lhe permita usar suas

quias comercializados na
maior parte das boas livrarias
e bancas de revistas. Modés-
tia à parte, o Instituto Fran-
chising, do qual sou presi-
dente, publica um ótimo
guia. Mas há outros bons
guias no mercado. Vale a pe-
na visitar a Feira de Fran-
quias da ABF (Associação
Brasileira de Franchising),
que acontece em São Paulo
no início de junho. E também
o Espaço Franquias na Expo-
Management, evento empre-
sarial que a HSM realiza
anualmente em São Paulo,
em novembro. Há cerca de
mil tipos de negócios sendo
franqueados no Brasil e,
usando essas fontes, você
certamente encontrará, entre
eles, um — ou mesmo vários
— de seu interesse.

Já com um ou mais negó-
cios em mente, avalie qual a
chance real de darem certo
na cidade e bairro onde pre-
tende se estabelecer. Seja
qual for o ramo, sem clientes
em quantidade suficiente dis-
postos a gastar seu rico di-
nheiro no seu estabelecimen-
to, a situação torna-se insus-
tentável. Danou-se, coração.
Sem um volume adequado de
clientes, não há dinheiro. E
sem grana não há negócio
que resista. Esse papo de
"um-amor-e-uma-cabana" não
costuma dar certo nem entre
casais que se amam de verda-
de. No mundo dos negócios,
então, nem pensar!

Um franqueador que se
preze poderá ajudá-lo a ava-

E importante
escolher uma
franquia adequada
ao seu perfil

liar se uma determinada ci-
dade ou bairro tem ou não
potencial para uma (ou
mais de uma) franquia sua
ser implantada com chan-
ces de sucesso.

Por falar nisso, é mui-
to importante conhecer
a equipe de cada uma
das empresas franquea-
doras com as quais você
esteja pensando seria-
mente em celebrar um
contrato de franquia.
Não apenas para avaliar
se a "química" entre vo-
cês funciona, mas tam-
bém para saber se os su-
jeitos com quem, se virar
franqueado, passará a li-
dar têm um mínimo de
"senso de noção", sabe
como é?

Você precisa saber:
(1) quem desenvol-

veu, quem estruturou e
quem trabalha, no día-a-
dia, com as franquias

(2) quem são os exe-
cutivos principais da em-
presa

(3) de onde essa gen-
te vem, o que já fez na vi-
da e qual é o seu históri-
co de sucesso (ou de fra-
casso)

(4) como é sua atitude,
perante a vida e perante
as pessoas

(5) qual sua reputação
no mercado e assim por
diante

Lembre-se de que uma
marca, uma empresa e um
negócio são feitos pelas
pessoas que ali trabalham.
Por mais bacanas que o ne-
gócio e a marca lhe pare-
çam, se você não se sentir
absolutamente confortável
com as pessoas, pense mil
vezes antes de assinar o
contrato de franquia.
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habilidades e poder suprir na-
quilo em que é falho.

Também é vital que você
defina suas possibilidades.
Com realismo. Afinal, fran-
quia não é caridade. Sem um
mínimo de grana, dificilmente
terá a empresa dos seus so-
nhos. É preciso ter claro
quanto dinheiro poderá inves-
tir na franquia. Sem fantasia
E mais: precisa lembrar que,
como poucos negócios come-
çam a faturar já nos primeiros
dias, ter o suficiente para pa-
gar os próprios custos, ban-
car o capital de giro e susten-
tar-se é crucial que você conte
com reservas suficientes para
continuar vivendo — e sus-
tentando a família — até que
o negócio lhe permita fazer al-
gum tipo de retirada.

Antes de dirigir seu foco
para este ou aquele franquea-
dor, dê uma olhada geral em
todas as franquias oferecidas
no mercado brasileiro. Não é
difícil: basta visitar o site
www.franquia.com.br e/ou
consultar os guias de fran-
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