
empreendedorismo no Brasil tem 
sido amplamente divulgado e 
incentivado. Pesquisas afirmam que 

o brasileiro tem perfil para empreender e está 
acostumado a lidar com os reveses do mercado. 

Apesar dos avanços em prol da pequena 
empresa, continua sendo muito difícil ter um 
negócio próprio no Brasil. De acordo como 
o Sebrae, 26,9% das pequenas empresas 
brasileiras fecham as portas antes de completar 
dois anos. No franchising, esse número é entre 
1% e 1,5% ao ano. Com a competição acirrada e 
consumidores cada vez mais bem informados 
e exigentes, não há espaço para quem toma 
decisão sem base científica. As principais 
dificuldades enfrentadas vão desde o registro 
de marcas, liberação de crédito, gerenciamento 
de tributos, até a falta de mão de obra. 

É por isso que os empreendimentos em 
franquia têm obtido mais sucesso. Ao decidir 
ingressar numa rede, o franqueado já inicia 
seu negócio com planejamento profissional 
em diversas áreas do negócio, como gestão de 
fornecedores, logística, finanças e marketing. 
"O ponto comercial, por exemplo, é um dos itens 

que merecem muita atenção", explica Ricardo 
Camargo, diretor executivo da ABF. Segundo 
ele, tem sido muito difícil encontrar um bom 
ponto comercial que seja compatível com os 
modelos de custo das franquias. Mas o que é 
um bom ponto comercial? O que avaliar de um 
fornecedor e exigir de um funcionário? Essas 
são as orientações que devem ser extraídas do 
franqueador. Em muitas redes, a escolha do ponto 
envolve estudos criteriosos de geomarketing. 

Dados da pesquisa Melhores Práticas, 
Melhores Resultados - O Caminho Crítico para a 
Evolução das Redes de Franquias, apresentada 
recentemente pelo Grupo Bittencourt, revelam 
que a relação entre franqueador e franqueado 
no Brasil evoluiu muito, o que permite afirmar 
que o setor atingiu um bom grau de maturidade. 

A pesquisa mostra que 78% dos 
franqueados, hoje, estão satisfeitos com a 
rede da qual fazem parte. Dentre os dados, 
um chama a atenção. Quando perguntado 
sobre qual seria a principal dificuldade do 
franqueado, os franqueadores disseram que 
é a gestão financeira. Porém, os franqueados, 
ao responderem a mesma pergunta, afirmaram 
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que a maior dificuldade hoje na operação do 
negócio é a gestão da mão de obra. 

Esse é um claro exemplo de que o mercado 
tem mudado rapidamente e com ele mudam 
também as necessidades e expectativas de 
um em relação ao outro. "Ao ingressar na 
rede, o franqueado está disposto a aprender 
com o franqueador. Com o passar do tempo, 
é natural que ele sinta que já sabe tudo e 
comece a questionar as regras", analisa Cristina 
Franco, vice-presidente da ABF. Para ela, é nesse 
momento que o diálogo é muito importante. 
Todos têm o mesmo interesse, que é fazer a rede 
crescer, com lucratividade. "Cabe ao franqueador 
gerenciar as expectativas do franqueado e até 
oferecer a ele novos desafios." 

São muitas as recomendações para os 
investidores antes de escolher ingressar numa 
rede de franquia (ver quadro). Porém, também 
existe uma lista extensa de exigências por 
parte do franqueador. O tempo em que para se 

adquirir uma franquia bastava apenas o capital 
exigido pelo dono da marca ficou lá para trás. 

Algumas características são exigidas em 
praticamente todas as redes. O candidato 
precisa apresentar capacidade de liderança, 
de gerenciar pessoas e conflitos, bons 
conhecimentos em gestão empresarial 
e, acima de tudo, estar disposto e se 
comprometer com o dia a dia do negócio. 
Segundo a consultora Claudia Bittencourt, os 
franqueadores estão mais exigentes e utilizando 
com frequência ferramentas e consultoria 
especializada com o intuito de diminuir a 
taxa de erros e evitar problemas futuros. 
Atualmente, são executados diversos estudos 
que vão de comportamento, personalidade 
e até mesmo hábitos diários. Essa exigência 
é percebida nos resultados das avaliações. 
Em média, nos mais variados segmentos, 
a cada 100 candidatos a franqueados, apenas 
um ou dois são aprovados. 

PERFIL IDEAL 
Cada rede tem o seu perfil de franqueado mapeado. 

Pesquisar se o empreendedor é adequado para operar 
determinado tipo de franquia já faz parte do processo 
de seleção de muitos franqueadores. Por exemplo, 
se o candidato a uma franquia tem perfil técnico com 
características predominantemente conservadoras, vai 
ter dificuldade de operar em algo que exige habilidade 
comercial, criatividade e facilidade para relacionamentos. 
Os franqueadores querem franqueados engajados 
e comprometidos com os resultados. 

Existem várias ferramentas de análise de perfil no 
mercado. Mais recentemente, os coaches, profissionais com 
formação técnica, têm contribuído muito nessa análise. 
"O empreendedor muitas vezes conhece suas características, 
porém tem dificuldade de avaliar onde deve melhorar 
e o impacto que pode ter nos resultados do seu negócio, 
atitudes que não são comuns ao seu perfil", afirma a 
consultora Claudia Bittencourt, acrescentando que tomar 
decisão com base apenas no feeling pode sair caro. 
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Text Box
Fonte: Exame, São Paulo, ano 46, n. 11, p. 100-102, 13 jun. 2012.




