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Artigo

A
palavra segredo,
por etimologia, é
umainformaçãova-
liosa, mas que se for
tornada pública po-

de comprometer algo ou al-
guém,geralmentenãopodendo
ser revelada a determinadas
pessoas.

Nocaso deuma rededefran-
quias,sãoossegredos,ouseja,o
know how que um negócio ad-
quiriu, que vão fazer com que
umadeterminadamarcasedife-
rencie. O segredo pode estar

em um produto ou um serviço,
uma tecnologia, uma metodolo-
gia operacional ou até mesmo
emumaespecialização.Maspa-
raqueissosetornelegalepassí-
veldeexpansãoénecessárioan-
tes efetivar o registro no órgão
responsável, o Instituto Nacio-
nal de Propriedade Industrial
(Inpi).

Partindo do pressuposto de
que um pequeno negócio já é
competitivo no mercado, com
capacidadedeconquistarclien-
tes,resultadosfinanceiroscom-
provados, e já iniciou o proces-
soderegistrodamarca,chegou
o momento de abertura de uma
segunda unidade. Vale dizer
que para iniciar o processo de
expansão via franquia é reco-
mendável ter no mínimo três
unidades próprias, que serão
chamadas de unidades piloto.

A operação das unidades pi-
loto permite ao franqueador
consolidar sua experiência no
conceitodenegócio,definirmé-
todos de trabalho e revê-los
quandonecessário.Permiteain-
daintroduzirprodutosouservi-
ços, testando sua eficácia antes
da multiplicação da rede. To-
dos os acertos são registrados
nessa fase, assim como todos os
erros são excluídos.

Neste sentido, é importante
que o pequeno negócio comece
a pensar como grande, estrutu-
rando sua equipe, suas estraté-
gias, administração e gestão de
suas unidades.

Por isso, o futuro franquea-
dor deve prestar muita atenção
e ter em mente que sua conduta
atual,emrelaçãoaonegócio,im-

plicará no sucesso ou no fracas-
so de outros. E que sua respon-
sabilidade é muito mais abran-
gente do que um simples sonho.

O passo seguinte é o estudo
de viabilidade econômica e fi-
nanceira da marca a ser fran-
queada para reduzir falhas . O
estudo enfatiza o pilar financei-
ro e tributário, que são os res-
ponsáveis pela análise de custo
dos produtos, suas margens,
ponto de equilíbrio de uma uni-
dade,retornodocapital investi-
do, e, o mais importante, apre-
sentaraofranqueadoseupoten-
cial de lucratividade.

DOCUMENTOS
A partir deste estudo concreti-
zado, é o momento da elabora-
ção dos documentos jurídicos.
Devido à Lei 8.955, de

15/12/1994, que regulamenta a
franquia, os instrumentos jurí-
dicos normalmente são utiliza-
dos são : Circular de Oferta de
Franquia (COF); pré-contrato;
e contrato. Antes da assinatura
do pré-contrato ou do contrato
e independentemente de qual-
quer pagamento, é legalmente
imprescindívelforneceraofutu-
ro franqueado a Circular de
Oferta de Franquia (COF), por
escrito com todas as informa-
ções essenciais e relevantes so-
bre o empreendimento. Obser-
ve-se que, consoante já decidi-
do pelos Tribunais brasileiros,
aCOFquenãoatenderàsdeter-
minações legais por ser incom-
pletaoufalaciosaenseja indeni-
zação ao franqueado por que-
bra de fidúcia. E

Emsuma,todaequalqueres-

truturação de um novo negócio
ou formatação de uma rede exi-
ge dedicação, conhecimento
técnico e pesquisa. Logo, é mui-
toprovávelqueumpequenone-
gócio de sucesso se transforme
em uma grande rede, mas para
isso é preciso investimento.
Contar com uma equipe de pro-
fissionaishabilitados,umsupor-
te jurídico especializado e a to-
tal seriedade do franqueador,
são condições sine qua non pa-
raodesenvolvimentodeumare-
de bem-sucedida.

*PatríciaBarretoGavronski, só-
cia do Grupo Machado, especia-
lista na formatação jurídica de
franquias, planejamento estraté-
gico e tributário para franquea-
dores e franqueados e consulto-
ria para investidores

Consultorias e serviços em RH PÁG. –

Cursos e Concursos PÁG. 3

Empregos PÁG. 3

Empregados Oferecem-se PÁG. 3

Advocacia PÁG. 2

Aeronáutica PÁG. 2

Agricultura PÁG. 2

Animais e Aves PÁG. 2

Artes e Antiguidades PÁG. 2

Aulas e Cursos PÁG. 2

Pensões e Quarto   PÁG. –

Relax/Acompanhantes  PÁG. 2

Relax/Clínicas PÁG. 3

Serviços Profissionais PÁG. 2

Sons e Imagens PÁG. 2

Telecomunicações PÁG. –

De pequeno negócio à grande rede de franquia

Maquinas e Motores PÁG. 2

Matérias Primas  PÁG. 2

Móveis e Decoração PÁG. 2

Mudanças e Transportes PÁG. –

Náutica PÁG. 2

Outras Oportunidades PÁG. 2

●GESTÃOEMPRESARIAL
COMERP –Dia 30/04, das 9h
às 18h, no TI Educacional (Rua
Doutor Franco daRocha, 137,
Perdizes), emSãoPaulo-SP.
Mais informações:☎ (0--11)
3981-7003

OPORTUNIDADES EMPREGOS
Empréstimos e Investimentos PÁG. 2

Esoterismo  PÁG. 2

Franquia PÁG. 2

Informática PÁG. –

Jóias, Relógios e Afins PÁG. 2

Leilões PÁG. 2

4 páginas  513 anúncios

Clínicas Terapêuticas
e Estética PÁG. 2

Comunicados PÁG. 2
Confecções e seus
Equipamentos PÁG. 2
Construção e Serviços  PÁG. 2
Detetives PÁG. 2
Empresas e Partes Sociais PÁG. 2

WORKSHOP

ESCALAPB PB ESCALACOR COR

%HermesFileInfo:Co-1:20080424:

Quinta-feira, 24 de abril de 2008

 7 8 9 10 11 12

knogueira
Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 24 abr. 2008, Classificados, p. Co 1




