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Um por todos
Profissionais explicam como funciona o sistema de

gestão de pessoas nas redes franquias

uriosamente, uma pesquisa reali-
zada pela Rizzo Franchise divul-

gou que as mulheres franqueadas fa-
turam mais do que os homens nesse
tipo de negócio. Ao todo, foram entre-
vistados 124 donos de grandes redes
de franquias, que apresentaram o fatu-
ramento de suas unidades fran-
queadas dirigidas por homens e mu-
lheres. Eles afirmaram também que as
mulheres franqueadas acabam sendo
referência de sucesso de suas marcas.
Para Marcus Rizzo, especialista em
franchise e autor da pesquisa, os
motivos que levam as mulheres a fatu-
rarem mais do que os homens estão
nas características da liderança femini-
na para os negócios. "As mulheres se
adaptam melhor aos padrões, são
mais organizadas e possuem maior
estabilidade com a equipe de fun-
cionários, gerando, assim, menor rota-
tividade de pessoal", explica Rizzo.
Atualmente, no Brasil, há 56 mil mul-
heres operando franquias (de um total
de 1.690 franqueados) e a maioria tem
idade entre 36 e 45 anos. Esse tipo de
estudo nos faz pensar se é o fato das
mulheres serem mais sensíveis que
facilita o desenvolvimento delas nesse
ramo e, também, como as pessoas são
gerenciadas dentro desse negócio.

Afinal, como funciona a gestão de RH,
de um modo geral, nas franquias?

Marli Giorgi, gerente de Treina-
mento da Franchising Ventures - Cen-
tral de Franquias, explica que a própria
empresa define as melhores estratégias
de gestão de pessoas para os franquea-
dos, de acordo com o perfil da marca.
"Estas estratégias são apresentadas e
explicadas durante o treinamento ini-
cial do novo franqueado, quando
reavaliada é apresentada nos en-
contros anuais de franqueados. Por
exemplo, definimos qual o perfil ideal
e as competências para cada cargo, ca-
pacitamos os franqueados a atrair,
identificar, contratar e treinar esses
profissionais", define. E qual o nível de

Marli Giorgi, da Franchising Ventures.

autonomia do franqueado? "Nossos
franqueados possuem uma gestão
autônoma. Ou seja, nós construímos
os pilares de sustentação, para cada
área do negócio, e o franqueado tem
liberalidade para atuar dentro dessas
estratégias, considerando o perfil e a
vocação da sua região e cidade, públi-
co-alvo e mercado local. Vemos o fran-
queado como um parceiro."

Quem concorda com Giorgi é
Natan Baril, diretor institucional da
Associação Brasileira de Franchising,
ABF, que acrescenta: "Muito embora a
atividade de franquia seja pautada na
parceria comercial entre franqueado e
franqueador, bem como o dever de
observância pelo franqueado de diver-
sos padrões preestabelecidos, os quais
variam de acordo com o nível de de-
senvolvimento do sistema de franquia
e do ramo de atividade em que atua,
trata-se de pessoas jurídicas totalmente
distintas, motivo pelo qual o franquea-
do possui total autonomia à contrata-
ção e gestão de pessoas em sua em-
presa franqueada, inclusive assumindo
as obrigações de âmbito trabalhista,
previdenciário, fiscal, tributário, decor-
rentes de sua atividade". Quais as
maiores dificuldades do ramo, então,
uma vez que há essa autonomia toda?
"Assim como em vários outros ramos
de negócio, os franqueados têm en-
contrado dificuldades em obter mão-
de-obra qualificada disponível no mer-
cado, que especialmente no ramo de
franquias, devido à série de exigências
e padrões a serem seguidos, se faz
muito mais necessária, o que exige um
maior esforço e dispêhdio de tempo e
custos com treinamentos e reciclagens.
Por esse motivo, as franqueadoras bra-
sileiras têm investido consideráveis
quantias em aperfeiçoamentos de trei-
namentos e programas para desenvol-
vimento pessoal da sua rede de fran-



Melitha: franquias podem significar
armadilhas perigosas.

queados e equipes das franqueadas."
Matheus Bruzasco, gerente comer-

cial da Restaura Jeans, acredita que a
maior dificuldade implica a consciên-
cia de como funciona uma rede de
franquias em relação à marca e ao
cumprimento dos padrões. "Em rela-
ção ao franqueado, damos toda a
orientação legal e disponibilizamos ao
franqueado ferramentas para que ele
possa errar menos na contratação, fer-
ramenta de avaliação de desempenho
da equipe e também um material onde
o franqueado pode analisar a si pró-
prio em relação à sua gestão de RH",
explica.

E como é estabelecida a relação
entre franqueado e franqueador quan-
do o assunto é política de RH? "Indo
diretamente à equipe do franqueado,
promovemos anualmente treinamen-
tos regionais de reciclagem, onde são
abordadas as principais dificuldades
que notamos nas lojas. Temos progra-
ma de cliente oculto, onde premiamos
as lojas com melhores índices de
atendimento. Porém, temos alguns li-
mitadores, pois como o franqueado é
uma empresa, não temos como fisca-
lizar a fundo tudo o que é feito legal e
eticamente. Nossa postura é mais de
conscientização do que punitiva", de-
fine Bruzasco.

Sobre o recrutamento, a seleção da
empresa se baseia em fases de avali-
ação: "O franqueado faz uma pré-
seleção da equipe na região; após esta
pré-seleção, as pessoas passam um
dia em nossas lojas-escola sendo
avaliadas; após esta avaliação é feita a
contratação. O treinamento inicial
também acontece em nossa loja-esco-
la em São Paulo, onde a equipe junta-
mente com o franqueado passam 15
dias imergidos operando a loja. Além
desses 15 dias, temos mais 7 dias in
loco, onde um funcionário da fran-
queadora acompanha os primeiros
dias da equipe na loja".

A lei
Melitha Novoa Prado, advogada

especializada em franchising, rede de
negócios e varejo, explica que é
necessário informar-se sobre o negó-
cio que deseja adquirir com a mesma
dedicação que um investigador dedi-
ca-se a um caso policial, ou seja,
profissionalmente. "Detalhes contratu-
ais, ausência de documentos impor-
tantes, acordos verbais e concorrência
entre lojas da própria rede são
armadilhas perigosas, que podem
potencializar o risco do negócio." O
sistema de franquias brasileiro é regi-
do por lei específica, a 8.955/94, que
determina a obrigatoriedade de alguns
documentos jurídicos formais. A for-
matação jurídica vai resguardar os
direitos e deveres das partes, possibili-
tando o desenvolvimento delas e do
sistema de franquia. A lei deve ser
seguida, inclusive, no artigo que
garante ao futuro franqueado a possi-
bilidade de entrar em contato com
franqueados e ex-franqueados da
marca, já que a franqueadora tem por
obrigatoriedade informar os contatos
dessas pessoas na Circular de Oferta
de Franquia. •
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