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ara quem procura um modelo 
de negócio para investir, sem
pre aparecem dúvidas: qual op
ção devo escolher? Quais são as 

mais vantajosas? Quais darão maior re
torno? Uma série de perguntas que pre
cisam passar por um processo criterioso 
de avaliação para que a melhor opção se
ja a escolhida. Entre tantas modalidades, 
duas que estão no mercado são as já co
nhecidas franquias e os sistemas de con
cessão de marca. A segunda, não tão fa
lada, mas que também pode trazer resul
tados positivos. 

O principal ponto que diferencia os 
dois modelos é que o contrato de fran
quia possui uma legislação específica no 
Brasil, estabelecida por meio da Lei n.° 
8.955/94. Nela ficam estipuladas diver
sas obrigações para aquele que preten
de oferecer no mercado uma franquia, 
consequentemente, trazendo mais ga
rantias para quem pretende se tornar 
um franqueado. Já o contrato de conces
são é o que, segundo o especialista em 
Direito Empresarial e sócio do escritório 
Guimarães & Vieira de Mello Advogados, 
Marcello Vieira de Mello, são chamados 
de "contratos atípicos". Não há legislação 
que especifique e que regule, exceto as 
que envolvam produtores e revendedo
res de automóveis. "Normalmente esse 
contrato envolve a revenda de determi
nados produtos, mas com um grau de in
terferência do produtor na atividade do 
revendedor, seja por meio da cessão do 
direito de utilizar uma marca, seja pelo 
estabelecimento de uma forma de assis-

tência técnica", explica Mello. 
O franchising proporciona ao fran

queado a metodologia do negócio já tes
tada. O suporte dado para o investidor 
conta com consultorias de campo, direi
to de uso da marca, programas de marke
ting e gestão em conjunto com demais 
franqueados da rede, análises de ponto, 
padronização de layout e processos. "É 
fundamental que o investidor tenha uma 
visão geral dos aspectos que envolvem o 
negócio, legal e posicionamento de mer
cado, para tomar as decisões corretas, evi
tando futuras decepções", afirma o con
sultor de franquias e gerente da rede Pro 
Labore OAB e Concursos, Rogério Magno. 

Para o especialista, a concessão de 
marca, que é muito utilizada pelas con
cessionárias de veículos em todo o mun
do, se não bem analisada, pode apresen
tar riscos. "A concessão de marcas tem 
algumas restrições. Não é bem vista pe
lo mercado de franquias, pois se trata da 
cessão da marca sem que haja controle 
operacional sobre as atividades, mas vale 
ressaltar que o processo é mais tranquilo 
do que a abertura de uma franquia", opi
na Magno. 

O sistema de concessão é feito por 
um estudo de viabilidade econômica e 
financeira do investidor, bem como do 
cenário da região que será implantado o 
negócio. "Após essa aprovação é cedido o 
direito de uso da marca, evidentemente 
com várias restrições e controle da sua 
utilização", destaca Magno. 

O seu funcionamento depende do 
que for acordado pelas partes no contra

to. Mello esclarece que normalmente se 
contrata o direito do concessionário de 
utilizar a marca do concedente, o estabe
lecimento de uma área específica na qual 
o concessionário possa vender os produ
tos com exclusividade e uma quantidade 
mínima que este deve vender durante um 
período de tempo. 

A OPÇÃO PELA FRANQUIA 
A rede Seletti - Culinária Saudável foi 

criada em 2007; três anos mais tarde, a 
marca passou a fazer parte do sistema 
de franchising. Os fundadores da em
presa acreditam que a franquia foi a op
ção mais adequada para o perfil de ne
gócio que implantaram. "Existe uma lei 
de franquias, histórico, uma entidade 
por trás (ABF), vários cases de sucesso, 
além de um segmento que cresce bas
tante e que as regras são bastante claras, 
seja para o franqueado, seja para o fran-
queador", justifica o idealizador e diretor 
da rede Seletti - Culinária Saudável, Luis 
Felipe Campos. 

A transparência da marca, assim co
mo um horizonte e planejamento pa
ra os anos futuros, são fundamentais na 
escolha de uma bandeira. "Identificar se 
o perfil da marca está de acordo com o 
perfil do investidor, se o produto ofere
cido faz sentido dentro dos conceitos do 
investidor, solicitar junto a marca um es
tudo de viabilidade de negócio por meio 
de um Demonstrativo de Resultado para 
minimizar riscos e ver se a rentabilida
de está dentro das expectativas", aponta 
Campos, que também acha importante 



fazer "test drive" e passar um tempo de
terminado dentro da operação para en
tender se, além dos números apresenta
dos pela marca o operador se sente bem 
dentro da loja, conversar com franquea
dos que já estejam dentro da marca, vi
sando saber se tudo o que foi combinado 
previamente foi cumprido e se os resul
tados estão satisfatórios. 

Atualmente, a rede está com 14 lojas 
presentes em cinco cidades em três es
tados diferentes. O plano de expansão 
prevê que até o final de 2011 a empresa 
conte com 30 unidades inauguradas ou 
contratadas. Em 2010 contabilizou fatu
ramento de 10 milhões de reais e para es
te ano, a expectativa é que a receita gera
da chegue à cifra de 20 milhões de reais. 

A idealização da rede contou com 
viagens e pesquisas que duraram três 
anos até chegar ao modelo de negócio 
que comercializam. O nicho de alimen
tação saudável, que cresce cerca de 20% 
ao ano, foi o foco da Seletti. "Essa ali
mentação não é modismo, mas sim uma 
tendência que veio para ficar e, por isso, 
temos condições para crescer em todo o 
Brasil", acredita Campos, que acha uma 
boa opção de atuação já que o mercado 
ainda é pouco explorado no País. 

A OPÇÃO PELA CONCESSÃO 
Se por um lado empresas optam pela 

expansão por meio do sistema de fran
chising, há as que encontram na conces
são de marca uma maneira eficiente e 
lucrativa para ampliar os negócios. Foi o 

que fez a DPaschoal, rede de lojas de pe
ças automotivas, que desde o ano 2000 
deu início ao programa de credenciados. 
"Nosso desafio era desenvolver um canal 
para atender nossos clientes em regiões 
que não estaríamos presentes com lo
jas próprias DPaschoal. Iniciamos nos
sa expansão em municípios menores e 
regiões periféricas dos grandes centros", 

explica o gerente de canais especiais da 
DPaschoal, Fábio Facca. 

A empresa tem um processo de ava
liação para autorizar a concessão da 
marca. Entre os pontos avaliados estão 
o perfil do candidato, a região de atua
ção e a experiência no setor automoti
vo. "Buscamos parceiros que estejam ali
nhados com nossos valores. Geralmente 
já temos uma relação comercial e convi
damos aqueles que se destacam no seg
mento. Perfil empreendedor, envolvi

mento direto com o negócio são 
desejáveis", descreve o executivo. 

Para atender a demanda de 
cada parceiro, a DPaschoal seg
mentou o sistema de credencia
dos em programas. O Top Service 
DPaschoal, por exemplo, é di
recionado para Auto Centros, já 
o Rec Center para borracha-
rias com foco no atendimento 
a caminhoneiros e ainda o Agri 
Center, concentrados em regi
ões agrícolas. "No programa Top 
Service DPaschoal , disponibili
zamos recursos como treinamen
to, atendimento personalizado 
por meio de nossos consultores, 
acesso aos nossos fornecedores, 

condição comercial diferenciada, agên
cia de propaganda exclusiva para aten
dimento e desenvolvimento de ações de 
marketing, portal exclusivo, material de 
merchandising, participação em campa
nhas promocionais, entre outros benefí
cios", exemplifica Facca. 

Em 2009, a empresa começou um 
processo de reestruturação de toda a re
de credenciada. De acordo com Facca, 
o maior desafio é apoiar os parceiros 
com o intuito de desenvolver a rede. 
"Acreditamos muito no processo de cre
denciamento, em que damos liberda
de aos pequenos empresários quanto a 
gestão do seu negócio. Temos o papel de 
influenciá-los por meio de políticas em
presariais sustentáveis que aplicamos 
em nossa própria empresa", comenta. 

Atualmente, a rede está com 350 cre
denciados e cerca de 200 lojas próprias. 
Entre os pontos positivos que a con
cessão agregou a marca, o porta-voz da 
DPaschoal acredita que o aprendizado 
com os parceiros e a troca de experiên
cia são fatos importantes para a evolu-



ção do programa. "Cada vez mais uma 
concessão bem avaliada por um proces
so estruturado se torna relevante para o 
sucesso da parceria e do nosso negócio", 
analisa Facca. 

TODO CUIDADO É POUCO 
Independente do sistema escolhido, a 

fórmula para o sucesso é a combinação 
de uma boa dose de paciência somada a 
números e análises. Ser precipitado não 
ajuda em nada, e obviamente, só atrapa
lha. Organizar todas as informações per
tinentes ao negócio faz da pesquisa uma 
tarefa trabalhosa, mas que vai ser funda
mental para evitar arrependimentos fu
turos. Entre os procedimentos que de
vem estar no check list, um deles é verifi
car em detalhes os valores e recursos a se
rem necessários para adquirir a franquia 
ou a concessão de uma marca, além de 
suas exigências e fases dos investimentos. 
"Esclarecimentos detalhados sobre o su
porte técnico e humano e outros benefí
cios que serão ofertados ao franqueado 
devem ser observados com muito crité

rio", pontua Magno. 
Mello ressalta que é muito arriscado 

ser o primeiro franqueado ou o primei
ro concessionário de uma determina
da marca e complementa: "O indivíduo 
deve buscar negócios já estabelecidos 
no mercado". Para evitar transtornos é 
bom estar ligado e discutir ponto a pon
to as regras do contrato. "O franqueado 
ou concessionário deve estar atento para 
não aceitar cláusulas que possam lhe ser 
prejudiciais", alerta. 

Mas, afinal, qual a melhor opção? Essa 
resposta só pode ser respondida de acordo 
com as necessidades e os projetos de quem 
vai fazer o investimento, mas algumas ob
servações dos especialistas podem ajudar 
nessa luta. Mello acredita que o sistema de 
franquia apresenta uma maior segurança 
para aquele que pretende abrir um negó
cio, pois o franqueador é obrigado a passar 
diversas informações minuciosas ao futuro 
franqueado. Por outro lado, o advogado fala 
que a concessão dá ao concessionário uma 
relação menos "engessada", o que pode re
sultar em um lucro maior. 
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