
ntes de mais nada quero ressaltar que estou 
muito feliz por agora fazer parte de forma fixa 
de uma das revistas de maior credibilidade 

do setor. Estar com vocês aqui é motivo de muito 
orgulho para mim. 
Agora passaremos a nos relacionar com mais frequência 
no universo do marketing para franquias e contarei um 
pouco da minha experiência neste setor. O franchising 
está crescendo a passos largos; o faturamento este 
ano deve passar de R$ 100 bilhões e acredito que o 
setor movimente mais de R$ 3 bilhões em ações de 
comunicação no Brasil, seja por meio dos franqueadores 
ou dos próprios franqueados em suas ações locais. 
Um fator muito importante para o sucesso da franquia 

é o relacionamento do franqueado com o franqueador. 
Este mês fui convidado por duas grandes redes do 
setor de moda para falar para suas equipes e seus 
franqueados sobre esse tema, e aproveitei para resgatar 
o estudo feito já há algum tempo por Greg Nathan, autor 
do livro "O Fator E" trazido com exclusividade para o 
Brasil pelo Grupo Bittencourt, sobre as fases que vivem o 
relacionamento entre o franqueado e o franqueador. 
Nathan brilhantemente separou essas fases em seis 
"momentos", que nomeou com palavras que possuem a 
letra "e": Glee, Fee, Me, Free, See, We. 

Glee - Início do relacionamento, tudo é alegria, 
todos apoiam; 
Fee - Entram os pagamentos, ele começa a 
criticar, cai bastante a empolgação; 
Me - Questiona demais o franqueador e suas 
ações; 
Free - Passa a ignorar o franqueador, outras 
franquias são melhores que a dele - nesta fase 
muitas vezes ocorre o rompimento de contrato; 
See - O franqueado percebe que pode aprender 
com o franqueador, as críticas são construtivas; 
We - Equilíbrio, trabalhar em conjunto é bom 
para todos. 

Em cada fase o franqueado passa por uma gama 
de experiências e expectativas e isso influencia 
a satisfação dele com a franquia. Cada um pode 
levar o seu tempo em cada fase, mas o que se 
identifica é que todos passam por todas as fases, 
cada um no seu tempo. 
O grande desafio é saber usar as ferramentas 
de marketing para cada fase. Se o franqueador 
consegue identificar em que fase está o seu 
franqueado, fica mais fácil saber lidar com 
ele e muitas vezes antecipar problemas e 
principalmente gerar mais resultados. 
O relacionamento entre o franqueado e o 
franqueador faz toda a diferença no resultado 
do franqueado e da própria franquia e por 

isso acredito ser fator de maior importância em 
uma rede. É necessário, antes de qualquer coisa, 
alinhar expectativas de cada um, conhecer as suas 
necessidades e assim saber entender o momento de 
cada franquia, cada empreendedor, para alcançar 
cada vez mais sucesso. 
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Text Box
Fonte: Marketing, São Paulo, ano 45, n. 478, p.23 , nov. 2012. 




