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O perfil do franqueado ideal está mudando. Cada vez mais redes de franquia incentivam seus 
franqueados a participarem da gestão, comparecendo a reuniões e contribuindo para que 
novas idéias aplicadas em suas unidades possam ser levadas para outros franqueados. Os 
resultados podem aumentar o faturamento e contribuir para a expansão da rede — além de 
servir como estímulo aos franqueados.  
 
Segundo André Freidheim, consultor da Franchising Capital Parters (Francap), muitas redes 
hoje incentivam a participação de seus franqueados. “Isso melhora todo o funcionamento da 
rede e contribui para o crescimento da marca. Essa tendência já é mais comum nos Estados 
Unidos”, diz. As franquias do futuro vão buscar participação e iniciativas dentro do padrão 
estabelecido. “No Brasil, essa tendência ainda está crescendo. A franquia é uma rede de 
negócios, esse é o pensamento a ser seguido”, conclui Freidheim.  
 
A empresária Lúcia Rodrigues, franqueada da Seven Idiomas há cinco anos, percebeu, em 
reuniões com outros franqueados, que sua unidade tinha potencial para alcançar melhores 
resultados. Ela fez mudanças estratégicas, que atraíram mais clientes.  
 
Segundo Lúcia, no começo a unidade tinha outro perfil. “Primeiro, tive que fazer uma análise 
de como as coisas estavam, para depois fazer um plano de ação. Para as mudanças serem 
efetuadas, tive que fazer muito investimento. Mas, no final de seis meses, conseguimos 
aumentar em 50% nosso faturamento com alunos novos”, conta.  
 
Assessoria.  
Muitas das decisões foram tomadas com o auxílio da assessoria de campo da franqueadora. 
Algumas idéias inovadoras foram replicadas em outras unidades da rede de escolas. De acordo 
com Adriana Lila Albertal, uma das sócias da Seven Idiomas, a rede está estruturada em cima 
de um conceito de responsabilidade com a marca. “A rede tem reuniões pelo menos uma vez 
por mês. Organizamos de um a dois temas por vez, discutidos por grupos de franqueados, que 
idealizam um plano de ação”, diz.  
 
As discussões são voltadas para a melhoria dos resultados e o crescimento da rede. O mais 
cobrado é a criatividade e desenvoltura de lidar com os problemas. “A reunião é como uma 
máquina de participação”, define Adriana.  
 
A Bit Company, rede de escolas de informática e ensino profissionalizante, tem espaço 
reservado em seu site para que os franqueados possam se comunicar e relatar suas 
experiências. De acordo com Cristina Franca, sócia da empresa, reuniões são feitas 
semestralmente. “Os grupos são divididos por especialidades, como marketing, operações, 
produto e financeiro. Os franqueados se candidatam aos grupos com os quais se identificam 
mais”, diz. O encontro é importante para a elaboração de novas idéias, que podem ser 
instaladas em todas as unidades, desde que respeitado o padrão da empresa.  
 
Segundo Roberto Maximo, franqueado da unidade de Lençóis Paulista, no interior de São 
Paulo, as reuniões são ótima oportunidade para trocar experiência sobre o que acontece com a 
rede em cada região do País. “É discutido o que cada um faz na sua cidade. A prova de que 
funciona é que minha unidade teve crescimento de 47% no faturamento desde o ano passado. 
Essa troca de informação entre franqueados é fundamental”, conclui.  
 
Fast food.  
A participação também é incentivada na rede de fast food Bob’s. Segundo o diretor de 
operação da empresa, Antonio Detsi, o formato adotado é bem consolidado em encontros 
regionais, que acontecem a cada dois meses. “Há também outros tipos de reuniões em que só 
participam franqueados escolhidos por já terem experiência junto aos executivos. Esses 
encontros acontecem de cinco em cinco meses”, explica. As opiniões de todos são discutidas e, 
se aprovadas, podem ser aplicadas em todas as unidades, desde que estejam no padrão da 
marca.  



 
O Bob’s tem também um Conselho de Franqueados, que promove encontros periodicamente. 
De acordo com Paulo Carnier, dono de quatro franquias do Bob’s no Rio (na Barra da Tijuca, 
Freguesia, Jacarepaguá e Bangu), esse encontro é fundamental para o crescimento da 
empresa.  
 
“As reuniões acontecem trimestralmente. A gente sempre conta tudo o acontece no nosso dia-
a-dia. Mas o assunto principal sempre é o fundo de marketing e como ele será aplicado. Temos 
comitês de trabalho, especializados em informática, marketing, equipamentos e engenharia e 
compras. Cada franqueado se inscreve no qual se identifica mais”, conta Carnier.  
 
A cada dois anos, o Conselho de Franqueados promove uma convenção. Participam 
franqueados do Bob’s de todo o Brasil, sem a presença da direção da matriz. “Nas convenções, 
nos reunimos por três dias, fazendo palestras e dinâmicas. Para elegermos um representante 
de cada estado, fazemos uma eleição entre nós”, explica Carnier.  
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 29 maio 2008. Seu Dinheiro, p. B-20. 


