
O sistema de franquias pode mudar. O
Projeto de Lei 4319/2008, que tramita na
Câmara de Deputados, propõe mudanças na
Lei 8955/94, que regulamenta o contrato de
franquia empresarial. Se a proposta for apro-
vada, será necessário um prazo mínimo de
um ano de operação para que uma empresa
adquira o direito de vender a franquia de sua
marca. Para entrar em vigor, a medida preci-
sa ser votada no plenário e depois sanciona-
da pelo presidente.

O projeto de lei de autoria do deputado
federal Carlos Bezerra (PMDB-MT) torna
mais rígido o processo de franchising no Bra-
sil. Com a medida, as empresas que desejam
expandir seus negócios pelo sistema de fran-
quias terão que investir em unidades próprias
e passar por um processo de maturação do
negócio para conquistar a excelência neces-
sária. Só depois de cumprir esse requisito é
que elas poderão formatar a rede e oferecer
a Circular de Oferta de Franquia (COF), com
balanços, minutas de contrato e pré-contrato
ao candidato a franqueado.

Para a consultora jurídica especialista
em franquias Melitha Novoa Prado, essa
mudança pode organizar melhor o sistema
de franchising no País. "A nova lei protege-
rá franqueadores sérios, que não precisarão
concorrer com empresas sem qualquer ex-
periência na hora de vender suas franquias.
Não basta ser empresário, é preciso apren-
der a ser franqueador, mas isso leva tempo
de aprendizado e maturação."

Com a proposta, só depois que o negó-
cio for padronizado e testado é que ele po-
derá ser executado por terceiros. Uma medi-
da que pode trazer mais segurança para os
futuros franqueados da marca, isso porque

os investidores poderão ter uma melhor di-
mensão do negócio antes de abrir uma uni-
dade. 'Acredito que com menos de um ano o
franqueador não teve tempo suficiente para
conhecer seu produto e tenha dificuldades
em conseguir replicar isso para um terceiro",
explica Marina Bechtejew, advogada do escri-
tório Novoa Prado e Amendoeira.

A consultora jurídica lembra que o País
registra um alto índice de mortalidade de
empresas no primeiro ano de funcionamen-
to e que isso também pode acontecer no
sistema de franquias. "Ainda que você monte
seu negócio e tenha um produto inovador,
o perigo de ter um insucesso com seus pri-



meiros franqueados é muito grande." Pelas
estimativas do Sebrae de São Paulo em 2008,
27% das empresas que abriram no estado fe-
charam antes de completar um ano.

Hoje não há um tempo mínimo estipu-
lado em lei para a abertura de uma franquia.
O que permite que muitas empresas se lan-
cem no mercado antes de completar um
ano. Criada em 2006 no Rio de Janeiro, a
rede de culinária japonesa Koni Store, espe-
cializada em produzir temakis (um tipo de
sushi), franqueou a marca meses depois da
abertura da primeira unidade. "Resolvemos
construir o avião voando", explica Michel
Jager, sócio-gestor da rede.

Para abrir a franquia, Jager e os sócios
Ronnie Markus e Flávio Berman buscaram
a assessoria de uma consultoria em franchi-
sing e investiram na formatação da rede. Os
esforços foram concentrados em oferecer
comida japonesa de maneira informal, bara-
ta e em horários alternativos, inclusive du-
rante a madrugada. Um investimento que
deu certo. Com oito meses de empresa, a
Koni Store já tinha a sua primeira unidade
franqueada em Brasília. "Eu comecei a re-

ceber 15 e-mails por semana pedindo mais
informações sobre a rede", explica.

Três anos após o lançamento da fran-
quia, a Koni Store tem 35 unidades no País
e hoje integra o Grupo Umbria, maior rede
de culinária rápida do Brasil, detentora das
marcas de comida italiana Spoleto e da
pizzaria Domino's. Jager diz não se arre-
pender de ter aberto a franquia tão cedo e
diz que esse foi até um dos diferenciais do
negócio. "Muitos investidores não querem
só ter uma unidade da marca, eles querem
fazer parte da história da rede e ajudar a
construí-la desde o começo."

Para o gestor, o projeto de lei pode limi-
tar a expansão de franquias que ofereçam

produtos e serviços inovadores e que por
terem de esperar um ano para abri-la podem
dar espaço para que a concorrência crie pro-
dutos similares. "Eu não proibiria a abertura
de novas franquias com menos de um ano, o
que eu acho que deveria existir é um órgão
fiscalizador que pudesse validar se uma em-
presa pode ou não abrir a franquia."

No Brasil não há um órgão específico que
tenha poder de legislar e fiscalizar o setor de
franquias - a Associação Brasileira de Franchi-
sing (ABF) é a principal referência do.setor. A
ABF tem mais de 700 associados entre fran-
queadores, franqueados e prestadores de ser-
viço. A entidade avalia a cada ano a qualidade
das redes brasileiras e concede o selo de exce-
lência àquelas que são destaque na rentabili-
dade do negócio e nos serviços oferecidos.
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